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Kjære Eigervenner!
Det er en glede å kunne presentere den nye sportsplanen
for Eiger FK 2016 – 2020. Sportsplanen er utarbeidet av
sportslig utvalg, godkjent av hovedstyret og vedtatt av
årsmøtet. Den skal være styrende i det sportslige arbeidet
i klubben. Planen bygger på NFFs visjon om “fotballglede,
muligheter og utfordringer for alle”, og en varig fotballglede: FLEST MULIG – LENGST MULIG – BEST MULIG.
Eiger FK er og skal være en breddeklubb, men en klubb
det er lov å bli god i. Vi har et mål om å være distriktets
mest veldrevne klubb, der vi i fellesskap skal jobbe mot
samme mål. For å få dette til er et slikt dokument helt
nødvendig, og vi må tenke langsiktig. Planen er et viktig
dokument og verktøy for trenere og lagledere, såvel som
foreldre og foresatte og andre ansvarlige ledere i klubben.

Det er langt fra en sportsplan med mye god teoretisk
tekst og fine formuleringer, til det daglige arbeidet med
resultater og oppnådde målsettinger. Det er derfor
viktig at alle i klubben gjør seg kjent med planen, og at
vi sammen jobber for å følge den. Planen må settes ut i
livet, og etterleves. Selv om det er sportslig utvalg som har
hovedansvaret for at planen følges og brukes, evalueres
og endres – så er det likevel et felles ansvar – og det skal
være en felles interesse om å dra i samme retning med
samme mål.
Vi ønsker alle som er engasjert i klubben lykke til med
arbeidet!
Sportslig utvalg
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IMPLEMENTERING AV SPORTSPLANEN
Konkrete tiltak skal årlig gjennomføres for å sikre at sportsplanen ikke blir skrivebordsteori, men blir brukt i praksis i all
sportslig aktivitet i klubb og på lag.
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For Eiger FK er det sportsplanen som definerer det sportslige arbeidet, og legger føringer for prioriteringer i lag
og i klubben. Planen inneholder retningslinjer, roller, forventninger, ønsker og krav som til sammen i praksis blir
vårt sportslige styringsdokument.
Sportsplanen er utarbeidet av sportslig utvalg, godkjent av hovedstyret og vedtatt av årsmøtet.
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I Eiger FK er det sportslig utvalg som har hovedansvaret for at sportsplanen blir implementert og brukes aktivt i det
daglige sportslige arbeidet i klubbens regi. Klubbens sportslige utvalg har mandat til å sikre implementering gjennom
medlemmene i Sportslig utvalg, ledere og klubbens trenere.
Hele eller deler av sportsplanen skal være tema på trenerforum, barn og ungdomsmøter og andre klubbstyrte møter som
omhandler den sportslige driften av klubben. Sportsplanen skal være sentralt tema ved oppstart av nye årskull/lag og
spesielt ved oppfølgingsmøter med trenere i disse kullene. Klubbens sportslig utvalg skal påse at sportsplanen jevnlig blir
drøftet, brukt og etterlevd ute på feltet.
VIDEREUTVIKLING AV SPORTSPLANEN
Sportsplanen er et “levende dokument”, som kontinuerlig bør endres i takt med indre og ytre rammevilkår, og/eller når
klubbens medlemmer og brukere av sportsplanen oppdager feil eller mangler ved gjeldende plan.
Forslag til justeringer, innspill og konkrete endringsforslag sendes klubbens sportslige utvalg som skal sørge for at disse
blir behandlet før de forelegges hovedstyret for godkjennelse. Planen skal fremmes hovedstyret for behandling årlig
- og godkjennes av årsmøtet årlig.

Alle foto av Baneanlegget i Hålå: Richard Larssen.
Øvrige foto: privat og iStockphoto.
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Hensikt og mål
Hensikten med sportsplanen er å ha et felles rammeverk for den sportslige virksomheten i klubben.
Sportsplanen skal tydeliggjøre klubbens sjel, visjoner og verdier, og sikre kontinuitet og faglig struktur
på det arbeidet som gjøres.

HENSIKT OG MÅL

SPORTSPLANEN SKAL VÆRE ET STYRINGSDOKUMENT FOR KLUBBEN OG FUNGERE SOM:
• Et rammeverk ved rekruttering av nye aktivitetsledere og trenere.
• Oppslagsverk for våre samarbeidspartnere om klubbens visjon, verdier og sportslige målsettinger.
• Informasjonsbase for trenere om treningsmengde, prioriteringer, lagsammensetting, hospitering og
kompetansekrav.
• Oppslagsverk for klubbens medlemmer om det sportslige arbeidet i Eiger FK.

FØLGENDE MÅLSETTINGER ER GJELDENDE FOR BARNE- OG UNGDOMSFOTBALLEN I EIGER FK:
• Alle som ønsker å spille fotball i Eiger FK får tilbud om det innenfor de rammebetingelser klubben rår over,
det vil si antall trenere/lagledere, anlegg og en sunn økonomi.
• Vi ønsker gjennom vårt arbeid å gi alle en positiv opplevelse av fotballen, som igjen fører til trivsel, trygghet
og om mulig et varig engasjement innenfor fotballen (Trygghet + Mestring + Utfordringer = Trivsel og Utvikling).
• Vi vil påvirke våre spillere til å ta ansvar overfor seg selv og andre i og utenfor fotballmiljøet.
I tillegg til å oppfordre alle til å ta vare på det fine anlegget vi har, slik at alle kan føle eierskap i det.
• Vi ønsker høy kvalitet på ferdighets og spillerutviklingen. Dette forutsetter kompetente og motiverte trenere i alle
årsklasser. Resultatet av et strukturert arbeid over flere år øker muligheten for gode og holdningssterke spillere
til våre seniorlag.

“Det hadde vært gøy hvis vi snart fikk en Eiger spiller
som spiller i norsk Toppfotball igjen”
• Vi skal gi barn gleden ved å trene og konkurrere, på en måte som gir dem gode holdninger, forståelse
for fellesskapets betydning og trygghet i gode miljøer.
• Vi skal stimulere til egenrekruttering av dommere som finner utfordring og glede i denne rollen.

SENIORFOTBALLEN I EIGER FK BESTÅR AV
A-lag dame og herre
Juniorlag dame og herre
Rekrutteringslag
Old boys
HC-lag

FØLGENDE MÅLSETTINGER ER GJELDENDE FOR SENIORFOTBALLEN I EIGER FK:
Eiger FK ønsker at vårt fokus og arbeid med barne- og ungdomsfotballen, og de verdier og mål vi har satt skal
gjenspeiles i seniorfotballen. Denne sportsplanen er et styrende organ i forhold til dette.
• Eiger FK har som mål om å etablere seg som et stabilt og godt lag i 3 divisjon (nivå 4) både på herre og damesiden.
• Eiger FK skal ha hovedfokus på egen rekruttering, utvilking av egne spillere og spillere fra nærområder.
En endret seriestruktur f.o.m 2017 med ytterligere spissing av nivået, gjør likevel at det må aksepteres at A-laget år
om annet må ned i 4 divisjon (nivå 5). Det er flere faktorer og forutsetninger som vil avgjøre dette. Skulle A-laget befinne
seg på nivå 5 skal Eiger FK her være for et topplag å regne. I tillegg skal det jobbes systematisk og i riktig tempo mot et
opprykk til nivå 4. Det må ses på hvilket spillermaterial som er til rådighet. Det må ses på utviklingen hos egne spillere
og hva som er den beste arenaen totalt sett for A-laget å være. Det må ses på om det kan/skal forsterkes i enkelte ledd
for å holde nivået slik det er satt et mål om – og evt. kjempe om opprykk. Befinner A-laget seg på nivå 4, skal det her
gjøres nødvendige grep innenfor de retningslinjer som er gitt for å beholde plassen på dette nivået.
På herresiden skal vi også ha et fullgodt sportslig tilbud (trening og kamp) på andre-laget (B-laget).
Dette er noe som skal komme som en naturlig konsekvens av strukturert spillerutviklingsarbeid, strukturert jobbing i
barne- og ungdomsfotballen og etterlevelese av denne planen – samt utvikling av egne trenere og ledere.
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A-laget og rekrutteringslaget skal jobbe tett sammen. Både i treningssammenheng og i kamper. Det er nivåene lagene befinner seg på
og antall spillere som setter utgangspunktet for planleggingen av en sesong. Noen ganger er det en fordel at det settes opp felles/samme
treningstid for disse to lagene. Dette for å kunne ha en flyt mellom lagene/spillerne og for å bedre oversikten for de involverte. Det skal
også være enkelt å gå fra A-lag til rekrutteringslag og andre veien - og en felles treningstid bidrar til det. Det er et mål om at det trenes
likt og på de samme ting. I spillestil er det et mål om å spille samme formasjoner. (dette kan trenere sammen med sportslig leder bli enige
om). Hovedregelen for spillerbruk på de to lagene er at de som er innbyttere i kamp på A-laget spiller sin neste kamp med rekrutteringslaget. Antall spilleminutt spilt for A-lag kan trekkes fra på rekrutteringslag påfølgende kamp dersom grunnlag for det. Alle spillere som
er å regne som en del av A-lagstroppen og ikke er involvert i A-kamp regnes som aktuelle for rekrutteringslag. Ved skader og/eller lengre
fravær fra A-lag skal man spille seg tilbake igjen via rekrutteringslaget. Rekrutteringslaget er underlagt A-laget og skal være til for å la
unge lovende spillere i klubben starte møte med seniorfotballen her - før steget til A-laget. Rekrutteringslaget skal holde A-lagsspillere i
kampform, og gi de som ikke får mye spilletid på A-lag god matching på nivået under. Det er i alles interesse at rekrutteringslaget ikke
ligger for langt under i nivå fra der A-laget befinner seg. Derfor er det viktig å opprettholde stabilitet også på rekrutteringslaget, og gjøre
grep underveis tilpasset målsettingen. Hovedtrener for A-lag avgir spillere til rekrutteringslag etter situasjonen på A-laget. Hoved-trener
A-lag har siste ord i hvem som stiller fra A-lag og gir føringer for de spillerne som er i A-troppen og trenger kamp trening. Er det spillere
som hovedtrener A-lag ønsker å se nærmere på fra de som er fast på rekrutteringslag, skal trenere på rekrutteringslaget informeres sammen med sportslig leder. Spilleren kontaktes av egen trener først, før hovedtrener A-lag inviterer.
Spillere på seniornivå skal være tydelige rollemodeller for barne- og ungdomssspillere i klubben.
Eiger FK skal legge til rette for å utvikle egne trenere til klubbens seniorlag.
Treningsmetoder, spillestil og fokusområder for Eiger FKs A-lag herrer vil kunne variere fra sesong til sesong. Det avhenger av situasjonen,
og hvilke grep som må gjøres for å opprettholde eller nå de mål som er satt – og for å kunne etterleve de verdier og holdninger som ligger
i bunn. Planer og målsettinger skal uansett alltid være rotfestet og ha grunnlaget sitt fra denne planen. Eiger FK ønsker å være underholdene i spillestil – der fotball skal spilles, ikke sparkes. Dette skal være et resultat av føringer i sportsplanen. Det vil i enkelt-kamper bli
nødvendig å være kynisk, og det må være en forståelse for at på klubbens A-lag herrer er det et større resultat orientert fokus, i
motsetning til slik det skal være i barne- og ungdomsfotballen.
En målsetting om å etablere A-lag i 3 divisjon (nivå 4) krever mye på mange felt i klubbarbeidet. Både på og utenfor banen.
I forhold til bruk av egne spillere – så krever det god rekruttering, og det krever et godt og strukturert sportslig arbeid over tid. Denne
sportsplanen er derfor et særdeles viktig dokument i dette arbeidet. Eiger FK mener at endel av rekrutteringen er å etterleve denne planen.
Eiger FK mener at å ha A-lag i 3 divisjon både på herre og damesiden er med på å øke interessen i og rundt klubben. Det blir lettere å
jobbe med rekruttering både med spillere og trenere, og man får lettere idealer og rollemodeller for de yngre – som igjen gir disse noe å
strekke seg etter og for noen et mål å sette seg “der skal jeg spille i fremtiden”.
Det er viktig for hele klubben og Eiger FKs medlemmer å forstå viktigheten og nødvendigheten av velfungerende A-lag som våre flaggskip.
Både for rekruttering, og for å opprettholde en interesse og et omdømme for klubben. Det er viktig å se A-lagene sammen med hele
klubben fra de aller minste opp til de eldste. I de senere år viser våre A-lag at rekruttering og arbeidet med barne- og ungdomslag ikke har
vært tilfredstillende. Det er såkalte “huller” i aldersklasser, og få eller ingen spillere ønsker å satse videre. Det har vært mangel på trenere
og mangel på spillere, og ikke minst ledere i klubben.
Dette arbeidet er satt i fokus, og denne sportsplanen skal være med å bekrefte dette. Vi må begynne med de minste og tenke langsiktig.
Samtidig må vi opprettholde et nivå og våre målsettinger på A-lagene, i begrunnelse som nevnt ovenfor. På A-lag herrer ser vi derfor at
det har vært behov for å hente inn eksterne spillere, etter først å ha forsøkt lokalt. Når Eiger henter inn spillere eksternt (utlandet) er det
for å møte det nivået vi er på og for å nå/opprettholde de målsettinger som er satt. Det er for å kunne heve andre spillere i laget - ha nok
spillere, og for å spisse laget. De som hentes skal og må være klart bedre spillere enn alternativene. Det skal ikke gå på bekostning av
egne talenter, men heller være til motsatt virkning. Spillere som har utenlandsk opprinnelse og som er hentet inn med det ene formål om
å styrke laget settes i en utenlandskvote. Dette gjelder spillere som får jobb og bosted gjennom et samarbeid Eiger FK har med en lokal
bedrift. Noe som er helt avgjørende for å få arbeids- og oppholdstillatelse og dermed bli spilleberettiget for norsk seriespill. Spillere
uavhengig av etnisk bakgrunn, og nasjonalitet som bor i Norge og som ikke direkte hentes av Eiger fra utlandet, og som ikke har samme
jobb og bostedsbetingelser - regnes på lik linje som andre spillere i troppen (omfattes ikke av utlendingskvoten). Eiger FK har som mål om
alltid å ha 80 % lokale spillere i troppen. En utlendingskvote bør derfor aldri utgjør mer en 20 % – uansett hvilke forutsetninger A-laget
måtte ha når henting av eksterne spillere (forsterking av laget) er på agendaen. Unntak fra dette skal ha særskilt grunn og må først
behandles og enes om i sportslig utvalg, før det sendes hovedstyret for behandling der.

HC-laget
• Eiger FK skal gi et tilbud til de som ønsker å delta med en fast trening i uken.
• Eiger FK skal fremme idrettsglede for de aktive gjennom gode opplevelser både aktivitetsmessig og sosialt.
• Eiger FK skal jobbe aktivt for å sikre HC-laget deltakelse på minimum 2 turneringer i året, inkludert landsturnering.
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Visjon
Alle barn og voksne som vil spille fotball for Eiger FK,
uansett hvilket ambisjonsnivå de måtte ha, skal ha et tilbud.
Fra dette kommer vårt slagord “Eiger FK, en klubb for alle”.
Vi ønsker Flest mulig - Lengst mulig - Best mulig.
Dette får vi igjennom god drift og gode opplevelser - ved å gi utfordringer,
mestringsfølelse og glede med fotballen. Det vil skape godt kameratskap
og et samhold som varer livet ut.
Får man til dette skapes TRYGGHET og TRIVSEL som er selve fundamentet
for å lykkes og for å utvikle.

Verdier
KVALITET PÅ FELTET
Mestring er en av menneskets viktigste drivkrefter uansett hvilket nivå man befinner seg på. I fotballen tilrettelegger
vi for mestring, gjennom god menneskelig og fotballmessig kvalitet på det som foregår under trening og kamp.
Gjennom motiverte og skolerte trenere, legger vi til rette for dette ved kvalitet på feltet.

“Trygghet og trivsel er
selve fundamentet for
å skape verdier og
resultater i en klubb”.

BEVISST LAGBYGGING
Skal vi nå visjonen om varig fotballglede, må vi også ha stor bevissthet rundt det sosiale. Vi ser at for å få livskraftige
og “varige” fotballag, er det veldig viktig at vi bygger miljø også utenfor selve treningene. Sosiale tiltak, turer og cuper,
er eksempler på viktige hendelser i en ungdomstid, samtidig som det bygger kameratskap og tilhørighet.
GODE HOLDNINGER
Vi skal ikke bare fokusere på selve fotballen. Gjennom deltagelse i idrett er det også viktig for oss at barn og unge utvikler
gode holdninger. Dette er en av de mest varige verdiene som vi kan gi alle barn og unge uansett nivå.
ENGASJERTE FORELDRE
Skal vi få til punktene over, er vi helt avhengige av at foreldrene spiller på lag med barna og klubben. Uten foreldre
som interesserer seg, bryr seg og engasjerer seg - også etter at barna kommer opp i junioralder - klarer vi ikke å
skape livskraftige lagsmiljø.
INKLUDERENDE I ALLE LEDD
Alle verdiene over, skal gjennomføres med en tanke om at vi har plass til alle og vi ønsker å ta vare på alle.
Det er givende og utviklende for Eiger FK samfunnet, så vel som hver og en av oss.
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Holdning, motivasjon og miljø
HOLDNING
Det hjelper lite at aktivitetene er gode, instruksjonen presis, kampoppsettet fornuftig og miljøet er tilpasset den enkeltes
forutsetninger for læring, hvis ikke spillernes holdninger holder mål.
Dette gjelder:
• Holdninger som angår krav til seg selv.
• Holdninger som gjelder forholdet til andre. Ledere/trenere som viser at de er opptatt av holdningsskapende arbeid bidrar
til å øke fotballens anseelse i vårt nærmiljø. Vi som klubb ønsker derfor at dette skal prioriteres høyt av våre
aktivitetsledere og trenere. Det holdningsskapende arbeidet skal starte fra spillerens første dag i klubben.
Sentrale begreper for hver enkelt spiller, leder og trener i denne sammenheng vil være ansvar, respekt, disiplin og toleranse.
Siden dette, sammen med den spesifikke fotballaktiviteten, skal prioriteres, vil vi se litt nærmere på hvordan disse
holdningene bør vektlegges i ulike sammenhenger:
Holdninger overfor seg selv:
• Punktlighet i enhver sammenheng.
• Vær forberedt til trening og kamp; med tanke på utstyr (sko, tøy osv), fysisk og psykisk.
• Positivt forhold til riktig kosthold.
• Forståelse for nok hvile og søvn i kombinasjon med trening/kamp.
• Unngå røyking, snus, alkohol og andre rusmidler.
• Ansvar for egen utvikling. Møte på trening for å trene, ikke for å bli trent.
• Ta skolegangen på alvor.
• Tåle seier og tap.

Holdninger overfor dommer/regelverk:
• Godta dommerens avgjørelser.
• “Ikke tøft å få kort”.
• Unngå negative reaksjoner.
• Vær positiv.
Holdninger overfor klubben:
• Vær stolt av klubben din.
• Tilstreb klubbfølelse og samhold.
• Si ja når klubben ber deg om en tjeneste.Tenk på at det er mange som jobber for at du skal ha det gøy med fotballen.
Samspillet mellom holdninger og fotballferdighet vil være helt avgjørende for:
• Egen utvikling som spiller.
• Hvor godt miljøet på laget kan bli.
• Hvor gode lagkameratene kan bli.
• Hvor godt laget kan bli.
Vise respekt og toleranse for hverandre
• Alle er like verdifulle.
• Ta avstand fra mobbing.
• Ta avstand fra rasisme.
• Respektere dommeravgjørelser.
• Skape et fellesskap som inkluderer alle.
• Lagspill krever god samarbeidsevne.

Holdninger overfor medspillere:
• Vær positiv, vær “kompis” i alle sammenhenger.
• Gi ros/oppmuntring.
• Unngå kjeftbruk, godta at andre gjør feil.
• Betydningen av fair play.
Holdninger overfor motspillere:
• Vis god sportsånd.
• Vis respekt.
Holdninger overfor trener/lagleder:
• Lytt! (Kanskje noe å lære).
• Vær gjerne uenig, men vurder tidspunkt for å ta det opp.
• Vær samarbeidsvillig.
• Ikke snakk bak ryggen ved uenighet.
• Gi beskjed ved forfall til trening og kamp.
• Tilstreb lojalitet overfor trener/leders beslutninger.
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MOTIVASJON

MILJØ

Motivasjon er selve bærebjelken i idrett. Motivasjon er kilden til sosiale og sportslige fremganger i enhver idrettssammenheng. Kjennetegn på at motivasjon er til stede er blant annet høy innsats, engasjement, vilje, tro og entusiasme.

En av de viktigste grunnene til at barn og unge driver med idrett er å kunne oppleve glede. Betydningen av å ha det gøy i
treningssammenheng har av mange toppidrettsutøvere blitt framhevet som en viktig faktor i forhold til det å lykkes som utøver.
Samtidig vet vi at hovedgrunnen til at mange barn og ungdommer slutter med idrett, er at de ikke føler glede av å holde på
lenger. Det er derfor viktig å være oppmerksom på at det ikke er noen motsetning mellom å ha det gøy og være seriøs. Miljøet
hvor utvikling foregår er også viktig for den enkelte. I de senere årene har man fått en stadig større forståelse for at et godt lag
ikke nødvendigvis er summen av de individuelt beste utøverne. I arbeidet med barn og unge ser en stadig hvor viktig det er at det
skjer samhandling også utenfor fotballbanen. Det å skape en kameratgjeng gir positiv effekt på mange måter.
Mange svært gode lag i aldersbestemt fotball og seniorfotball har profitert på denne modellen.

Alle vet hvor mye lettere det er å arbeide med en gruppe som med liv og lyst går inn for trening og aktivitet. Man snakker
på den ene siden om ytre motivasjon, det vil si at spilleren spiller fotball for å oppnå en ytre belønning som for eksempel
sosial anerkjennelse, suksess, premie og lignende. På den andre siden om indre motivasjon, det vil si spilleren driver med
fotball for ens egen skyld, for den gleden som følger med fotballspillet og miljøet. Den indre motivasjon har best langtidsvirkning, og stimulering av følelser hos utøverne for fotballspillets egenverdi blir derfor en forutsetning i all spillerutvikling.
I Eiger FK ønsker vi å legge tilrette for og påvirke spillerne dit hen at aktiviteten i hovedsak blir drevet av indre motivasjon,
hvor målet er at spillerene skal føle eierskap til egen utvikling.

I Eiger FK skal vi ta miljøet på alvor for å skape den nødvendige trygge arenaen hvor utvikling skal foregå. Samtidig skal vi
sikre oss at barn og ungdom får tilført best mulig kvalitet i treningsarbeidet som er nødvendig for den enkeltes utvikling.
Dette innebærer også kompetansetilføring til alle klubbens barne- og ungdomstrenere.

NOEN FAKTORER SOM PÅVIRKER SPESIELT DEN INDRE MOTIVASJONEN:
Konkurranse
Er det noe barn og unge liker, så er det ulike former for konkurranse. I fotball vil selve kampen mellom to motstandere
være konkurransesituasjonen og være årsaken til iver og engasjement. En ting er kampen mellom lagene, noe annet er
kampen mellom én og én spiller, to mot én osv i selve kampsituasjonen. Det utkjempes ikke så rent få “innbyrdes
oppgjør” i løpet av en fotballkamp. Vi tror dette har en meget positiv innvirkning på læringssituasjonen i fotball, og bør
minne oss om at vi lager kamplike situasjoner også på trening som ungene kan stimuleres av.
Derfor blir differensiering viktig også for motivasjonen til spillerne!
Du får ikke det beste ut av spillerne eller økta om det er for stort misforhold mellom ferdighetene i konkurransen.
Det å lykkes
Det er mange måter å lykkes på i fotball. Ingenting gir oss mer lyst til å trene videre enn å ha lyktes med en finte,
scoring, tackling, gjennombruddspasning osv. Dette virker positivt både på motivasjonen og læringen, og spillerne synes
det er moro å trene. Det er viktig å innrette treningene slik at “det å lykkes” oppleves så ofte som mulig for så mange som
mulig, gjennom det å få utfordringer som tar hensyn til spillernes eget ferdighetsnivå (differensiering).
Vi kan gjerne bruke ordet «mestring». Du opplever flyt/mestring når utfordringene du møter står i forhold til
ferdighetsnivået.
Positiv tilnærming i fokus!
I treningsarbeidet er det viktig at man så ofte som mulig sørger for å kommentere det positive først. Mange glemmer dette
i iveren etter å rette feilen som kanskje egentlig var uvesentlig i forhold til helheten. Det er viktig å huske at det går an
å påpeke feil i en positiv tone. Mye feilretting og negativ kritikk i aldersbestemt fotball, kan komme av at vi trenere selv
kanskje har en dårlig dag. Det bør selvsagt spillerne slippe å ta del i. Det må være et klart mål å skape den nødvendige
trygghet for hver enkelt spiller slik at han eller hun til en hver tid streber etter nye utfordringer. Trygghet og mestringsfølelse fører til trivsel, som igjen er en viktig forutsetning for læring.
Indre motivasjon!
Enkelt sagt kommer indre motivasjon som en følge av 3 faktorer; mening, mestring og medbestemmelse/inkludering.
Vi må føle at det vi gjør er meningsfylt i seg selv, at vi opplever mestring i forhold til «Flytsonen», at vi er inkludert og har
påvirkning og medbestemmelse i det miljøet vi er i.
Relasjon!
Vi opplever oftere at personer vi har en vanskelig relasjon til er mer kontrollerende og kritiske, enn det personer som vi har
en god relasjon til, er. Skal du korrigere en spiller på feil, må relasjonen til spilleren være god! I forholdet mellom voksne og
barn er det ALLTID DEN VOKSNES ANSVAR AT RELASJONEN ER GOD!
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Sportslig organisering
ORGANISASJONSKART

ÅRSMØTE

Revisor

Valgkomitè

HOVEDSTYRE

AFO /FFO

DAGLIG LEDER

SPORTSLIG UTVALG (SU)

Øvrige ansatte
Spiller / trener
utvikler

Turneringskomitè

Dommeransvarlig

LEDER
BARNEAVDELING

LEDER
UNGDOMSAVDELING

LEDER
SENIORAVDELING

0-10 år

11-16 år

17 år

Lag

Lag

Lag

Sportslig Utvalg opprettes av- og er direkte underlagt
klubbens hovedstyre og rapporterer til dette.
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DEFINERTE ANSVARSOMRÅDER:
• Styrende organ for klubben i sportslige spørsmål.

SPORTSLIG UTVALG

• Planlegge, tilrettelegge og utvikle ungdomsfotballen (11-16 år) i klubben.
• Planlegge, tilrettelegge og utvikle barnefotballen (4-10 år) i klubben.
• Medansvar med spillerutviklere og trenere for spillerutvikling. Også keepere.
• Utarbeide plan sammen med spillerutviklere for hospitering og nominering av spillere til hospitering i samråd med trenere
på de ulike alderstrinnene. Sikre at hospitering fungerer som den skal.
• Samarbeid spillere – trenere – spillerutviklere og SU her, også i forbindelse med evt. flytting av spillere.
• Ta ut spillere til talentutvikling i akademier, sone lag og kretslag etter samråd mellom spillerutviklere og trenere, på de
ulike alderstrinnene.
• Trenerutvikling, tilrettelegge og motivere alle klubbens trenere og lagledere til å delta på trenerkurs
og andre kurs/tiltak som bidrar til kompetanseheving. Legge en plan for trenerutdanningen.
• Planlegge sammen med de aktuelle trenere ved evt sammenslåing av lag foran ny sesong.
• Holde oversikt og planlegge hva vi trenger av sportslig materiell for å gjennomføre treningene
med den kvaliteten vi ønsker.
• Kontakt mot Rogaland Fotballkrets og NFF.
• Overvåke at sportslige retningslinjer blir fulgt.
• Ansvarlig for at påmelding til seriespill og cup blir gjort etter ønsker, anbefalinger og vedtak
– og at frister for påmelding og blir fulgt.

Sportslig utvalg Eiger FK

• Ansvarlig for spilleroverganger.
• Fordele treningstider for alle klubbens avdelinger.
• Ansvar for å arrangere trenerforum (ca 2 pr år).
• Ansvar for klubbens dommere, sammen med dommeransvarlig.

MANDAT SPORTSLIG UTVALG:
Formålet med sportslig utvalg er å ivareta klubbens sportslige aktiviteter, sørge for at vi holder oss til klubbens sportsplan
og at det sportslige aktivitetsnivået holder den kvaliteten som klubben ønsker. I tillegg har SU ansvar for at klubben
forholder seg til overordnede retningslinjer fra NFF/RFK og NIF.

• Kontinuerlig oppdatere sportsplan når det er nødvendig.
• Holde hovedstyret løpende oppdatert om SUs arbeid. Status gis f.eks i styremøter hvor representant fra SU deltar.
Referat gis hovedstyret foran hvert styremøte.
• Evaluere gjennomført sesong for oppnådde resultater, spillerutvikling sosiale og sportslige mål satt for sesongen,

Sportslig utvalg opprettes av og er direkte underlagt klubbens hovedstyre og rapporterer til dette.
Utvalget består av 7 - 9 medlemmer hvor antallet vurderes ut fra sammensetning og behov.

og utarbeide innstilling for neste sesong når det gjelder forbedring/utvikling av sportsplan, trenerutdannelse,
trenerforum og organisatoriske forhold rundt lagene.
• Være tilgjengelig både for trenere/oppmenn og spillere/foreldre i forhold til eventuell misnøye

SU BESTÅR AV

til det sportslige, og for store/ små utfordringer eller lignende.

Sportslig leder (på valg 2 år - årsmøtet).

• Vurdere løsning og hvem som eventuelt må involveres.

Leder ungdomsavdeling (på valg 2 år - årsmøtet).

• Godkjenne trener- og spillerutviklers vurderinger og instillinger til årets spillere og lag, på jente og guttesiden i

Leder miniavdelingen (på valg 2 år - årsmøtet).
Spillerutvikler (på valg 2 år - årsmøtet).
Representant jentesiden (velges av SU og godkjennes av hovedtsyret).
Representant senioravdelingen (velges av SU og godkjennes av hovedtsyret).
Møteleder/sekretær for SU (velges av SU og godkjennes av hovedtsyret) leder utvalgets arbeid og rapporterer til hovedstyret.

ungdomsavdelingen. Gitt etter kriterier satt fra SU.
• Påse at samtlige trenere, lagledere, dugnadskontakter og øvrige tillitsvalgte følger til enhver tid den
gjeldende sportsplanen.
• Innhente budsjettforslag fra alle klubbens sportslige avdelinger – drøfte og enes før det så sendes til styret.
SU har resultatansvar for godkjente budsjett.
• Ansvarlig for at alle lag besitter de verv som kreves ut i fra sportsplanen.
• Ansvarlig for utarbeidelse av spillerkontrakter.
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• Planlegge, tilrettelegge og utvikle seniorfotballen.
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Lag og organisering

Eiger FK plikter å utdanne og / eller kurse trenere her, ha tett oppfølging med trenere og foreldre/foresatte og tilstedeværelse. Det er ofte foreldre og foresatte som trener disse lagene, og mange av disse kan være usikre på det å være
en fotballtrener generelt, men også hva som gjelder for denne aldersgruppen. Det kan være usikkerhet rundt hva man skal
trene på, hvordan man trener og hvem som kan kontaktes for rådgiving og hjelp. Dette har sportslig utvalg et overordnet
ansvar for å ta seg av.

MINIMUMSKRAV:

HOVEDTRENER

Hjelpetrener

Foreldrekontakt

Lagleder

Dugnadskontakt

LAG
Det er ønskelig med bredest mulig deltakelse rundt klubbens lag fra foreldre og ressurspersoner.
Dette bidrar til engasjement og involvering. Omfanget av oppgaver og ansvar øker i ungdoms- og seniorfotballen,
noe som også må gjenspeiles i organiseringen og ressursene rundt lagene.

Lag og sammensetting
For spillerne er det å spille kamp noe av det aller viktigste og morsomste som fotballspiller. I Eiger FK ønsker vi å legge
til rette for at kamp blir en positiv opplevelse for alle. Det skjer ikke minst gjennom godt arbeid på treningsfeltet, tilpasset
trening og bevisst lagbygging som innebærer gjennomtenkt sammensetning av lag til kamper i cup og serie.

MINIMIX 4-5 ÅR
Eiger FK ønsker så tidlig som mulig og invitere gutter og jenter til klubben vår for å spille fotball. Det er ingen organisert
kampserie for denne aldersgruppen og man bruker begrepet “lek” på de treningene som dette gjelder, med hovedvekt på
ball (fotball). Det skal være en introduksjon til fotball og en “bli-kjent” periode med fotballklubben Eiger, både for spillere
og foreldre/foresatte. Det sosiale sammen med ballek skal være organisert på en slik måte at spillerne (også foreldre/
foresatte) skal få gode relasjoner til klubben og til sporten fotball. Aktivitetstilbudet skal være med å gi gode opplevelser
og minner herfra allerede fra første trening. Målet er at de skal ha et ønske om å fortsette med fotball i klubben vår.
Sportslig utvalg ser på denne aldersgruppen som den viktigste delen i arbeidet med rekruttering. Det bør til enhver tid ses
på tiltak for å få barn i denne alderen til å komme til nettopp Eiger, og når de først kommer skal vi som klubb stå klare til
å gi dem et tilbud som skal være det beste i regionen. For å kunne gi disse barna et godt sportslig og sosialt tilbud er det
også viktig å ha gode og villige trenere og opplegg rundt lagene.
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Klarer man å følge opp spillere, foreldre/foresatte og trenere fra starten av - og holde dette oppe over tid, vil man kunne se
resultater av dette i et lengre perspektiv. Vi vil se større og bedre grupper i alle alderstrinn der “huller” i enkelte alderstrinn
ikke lenger er en realitet. Man vil kunne nå målsettingen om at våre A-lag består av stort sett egenproduserte spillere, og
på det nivået vi ønsker å være. I tillegg har man helt sikket klart å rekruttere trenere også på denne veien, og
foreldre/foresatte som besitter andre verv i klubben.

LAG I BARNEFOTBALLEN (6-12 ÅR)
Å dele inn lag og lede disse i kamp byr på noen av de største utfordringene en trener i barne- og ungdomsfotballen møter.
Vi skal prøve å gjøre foreldre og spillere fornøyd, vi skal holde oss til det regelverket som settes av NFF og vi må kjenne til
og bruke de retningslinjene som klubben gir i sportsplanen. Spillerne er ofte enklere å håndtere enn noen av foreldrene,
men for alle parter er det viktigste å kommunisere godt omkring; hvorfor gjør vi som vi gjør, retningslinjer fra klubb og
forbund etc., i forbindelse med laguttak. Forbundet setter tydelige krav til jevnbyrdighet i barnefotballen. Det vil si at vi skal
unngå å seede spillere i faste laggrupper på en sånn måte at ett lag er de/det andre lagene overlegne.
I barnefotballen deler vi inn lag slik:
• Jevne lag med noen gode og noen som ikke har kommet så langt rent fotballferdighetsmessig.
• Blanding av skolekretser.
• Treneren følger gjerne laget til sitt barn (mest praktisk).
• Noen som har lyst til å stå i mål.
• I miniserien bør det i tillegg rulleres på lagoppsettet fra vår til høst, for å få flest mulig til å spille med flest mulig.
Det utjevner «urettferdigheter» og sveiser enda flere bånd fram mot ungdomsfotballen.
• Dersom det er tilstrekkelig antall jenter i alderskullet og det tilbys seriespill i akseptable reiseavstander skal det meldes
på rene jentelag i årskullet.
I barnefotballen skal alle spillerne i kampen ha tilnærmet lik spilletid. Det beste grepet fra klubben er å melde på flest
mulig lag på årstrinnet.
Norges Fotballforbund anbefaler følgende antall spillere på lag i barnefotballen:
• 5 spillere i treerfotball
• 7 spillere i femmerfotball
• 10 spillere i sjuerfotball

LAG I UNGDOMSFOTBALLEN (13 - 16 ÅR)
I ungdomsfotballen endrer bildet seg relativt drastisk. Nå innføres divisjonsspill med opp- og nedrykk og det skal i langt
større grad fokuseres på å finne et tilpasset tilbud i forhold til ferdigheter, forutsetninger og ambisjoner. Det er viktig med
erfaringsoverføring fra lag i ungdomsfotballen til de lag som går over fra barne- til ungdomsfotballen. Dette bidrar til en
smidigere overgang og man unngår “kultursjokk” når støtteapparat, foreldre og trenere går inn i en noe mer
konkurranseorientert del av fotballen.
Her er det ekstremt viktig at trenere og lagledere finner nivået som passer med spillegruppa sine ambisjoner. Det eneste
suksesskriteriet er at spillerne får kamputfordring på et nivå som passer dem og som de trives på. Da økes sjansen for
varig fotballglede.
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Nivåinndeling av lag
Vi må vurdere spillergruppene våre med tanke på antall lag og i hvilken divisjon de skal spille, og ikke minst må det utøves
en god og rettferdig måte å nivåinndele spillerne på, også mellom lag som spiller på forskjellige nivå.
Det er viktig at trenerteamet kommuniserer, både til spillere og foreldre, at en 1 divisjonsserie i ungdomsfotballen vil være
mye mer utfordrende og derfor stille høyere ferdighetskrav til spilleren enn det en 2 divisjonsserie vil gjøre.
• Vi bør tilstrebe å gi et tilbud om spill både på nivå 1 og 2 såfremt ikke antallet og nivået på spillergruppen
klart tilsier noe annet.
• Alle spillerne på trinnet bør spille noen kamper på lavere nivå.
• Spillere på nivå 2 kan få tilbud om å spille enkeltkamper på nivå 1 (motiverende).
• Det bør søkes å rullere spillere mellom nivå 1 og nivå 2 (utnytte overgangsreglene).

LAG I SENIORFOTBALLEN
Med seniorfotball menes normalt junior- og A-lag på hhv dame og herre.
Klubben ønsker å ha et godt differensiert kamptilbud for ungdoms- og seniorspillere som gir mulighet for spillere med ulikt
motivasjonsnivå å delta. Klubbens junior- og A-lag skal også benyttes som utviklingsarenaer for yngre spillere selv om vi
på disse nivåene vil ha noe mer resultatfokus enn i lavere årsklasser. Sportslig utvalg er hovedansvarlig for påmelding av
lag som gjennomføres i samarbeid med hovedtrenerne for de enkelte lag.
Prosess for påmelding
Det er SU som er ansvarlig for lagspåmeldingen i Eiger FK etter innstilling fra hovedtrenere. Det er imidlertid viktig med
god dialog i denne prosessen og at informasjon til både spillere og foreldre er åpen og god.

Lån av spillere - turneringer og cuper
For Eiger FK handler det om å ta vare på egne spillere. Vi ønsker å “stå på egne bein” – tenke bredde og rekruttering.
Vi har egne arenaer for spisset spillerutvikling gjennom hele året – så en sommerturnering i Eiger FKs regi handler ikke
om topping. Det er det sosiale som skal vektlegges. Vi vil prøve å hindre lån av spillere fra andre klubber med den hensikt
å toppe laget og vinne kamper. Samtidig må vi ha en felles kjøreregel som gjelder alle lag og ikke stenge muligheten for
de lag som er få spillere, slik at spillermangel ikke hindrer lag å delta på turenringer.
• Trener(e) for laget som har behov for å låne spillere skal kontakte leder for den aktuelle avdelingen.
Lederen her tar dette med videre til SU dersom det er grunnlag for å se på saken.
• SU avgjør alle saker som omhandler lån av spillere fra andre klubber. Gjelder også utlån av egne spillere.
• Eiger FK og SU ønsker å se på hver enkelt sak, hva man kan gjøre i egen klubb, før man tar til det skritt å låne fra
andre klubber. Dette i samråd med trenere og spillerutviklere.
• Kriteriet som må være oppfyllt for å få vurdert sin sak om å låne spillere fra andre klubber - er at laget som ønsker å
låne ikke er mer enn 14 spillere fra egen klubb. Altså 14 spillere fra egen klubb eller mindre som er registrert i troppen
over de som skal reise.
Er ovennevnte kriterier oppfyllt (14 egne spillere eller mindre) og det er grunnlag for å låne spiller(e)
fra annen klubb - gjelder følgende:
• Man kan maks låne tre spillere fra annen klubb.
• Et lag som låner spiller(e) fra annen klubb kan maks være 15 spillere i troppen totalt. Dvs – er man 14 spillere i troppen
fra egen klubb kan man maks låne èn spiller fra annen klubb.

Lån av spillere -seriespill
Noen ganger blir kullene våre så små at de såvidt klarer å stille lag til seriespill, eller at vi får spillerknapphet i
enkeltkamper på grunn av flere samtidige forfall. I slike tilfeller er det riktig å ha et godt samarbeid lagene imellom
slik at vi enkelt kan låne spillere fra underårige lag.
Lån av spillere må ikke forveksles med hospitering. Lån av spillere er situasjonsbestemt utifra en akutt, eller
mer langvarig spillermangel. I Eiger FK mener vi det er positivt at kullene hjelper hverandre i slike situasjoner.
Kriterier:
• Lån av spiller skal alltid avklares med hovedtrener til det avgivende laget for kamp, og spilleren skal som
hovedregel kontaktes av treneren for det avgivende laget.
• Det er det avgivende laget som klarerer hvilken spiller/spillere som er aktuelle for lån i hvert enkelt tilfelle.
• Lån av spillere må gjøres på en sånn måte at enkeltspillere ikke blir overbelastet med kamper, jfr NFF sine
retningslinjer (1,5 kamper per uke i snitt).
• Lån av spillere brukes ikke for å toppe lag eller vinne kamper.
• I tilfeller der overårig lag ber om et forpliktende samarbeid (må låne spillere til hver serierunde) skal det
avgivende lag forsøke å etablere en utlånsgruppe, slik at de kan rullere på hvem som blir utlånt fra kamp til kamp.
• Spillere som lånes ut må alltid samtykke i utlånet.
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• Egne spillere skal IKKE ha mindre spilletid enn de som er innlånt. Unntak her kan f.eks være skader, suspensjon eller
spillers eget ønske.
• Innlånte spillere er selv pliktet til å sørge for at de er tilstrekkelig forsikret dersom skade eller uhell skulle oppstå.
Eiger FK og SU tar sterk avstand fra å låne spillere inn med hensikt i å toppe laget og vinne kamper på bekostning av
EGNE spillere. Videre tar vi sterk avstand fra å gi mer spilletid for innlånte spillere enn egne spillere. Med ovennevte
retnigslinjer mener vi at dette er ivaretatt på best mulig måte – og til klubbens beste.
Av spillere som lånes ut fra oss, så står ikke vi til ansvar hvordan disse spillerne brukes ihht toppe på bekostning av
egne spillere i annen klubb, men tar i så fall avstand fra det. Det får være den aktuelle klubbens ansvar. Vi låner ut spillere
dersom det ikke går på bekostning av aktiviteter på eget lag / egen klubb, eller utover spillerens totalbelastning.
All kontakt mellom klubber som gjelder låning av spillere SKAL gå igjennom klubbene på riktig nivå. Har f.eks to
trenere fra hver sin klubb snakket sammen og har en enighet, skal BEGGE klubber informeres før det foretas
noe som helst.
En avtale mellom klubbene skal foreligge før et lån regnes som godkjent og i orden. Dette er viktig for å
opprettholde en forsikring for spilleren.
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Kamparenaen
TRENERVETT
Spillerne blir som deg, du er rollemodellen for spilleren.
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 punktene:
• Har vi smilet på lur, øker sannsynligheten for at resten er i godt humør.
• Skryter vi, øker sannsynligheten for at resten av gjengen skryter av hverandre.
• Skryter vi av motstanderlagets prestasjoner, påvirker det både eget lag og motstanderlaget, og begges supportere.
• Gjør vi dommeren god, øker sannsynligheten for at flere gjør det samme.
• Se flest mulig, skryt av flest mulig.
• Skap en jevn, tøff og trivelig kamp.
• Vær best når temperaturen er på det høyeste.
• Ungdomsfotballen – midt mellom lek og alvor.
• Sosiale ferdigheter skal virke sammen med fotballferdighetene.
• Ansvar for norsk fotballs omdømme og utvikling.

Fair Play
BARNEFOTBALL 6–12 ÅR (FEMMER OG SJUER)
Hjemmelagets trener tar initiativ til en samtale mellom trenerne og dommeren før kampen.
Gå gjennom disse punktene på møtet og gjør tydelige avtaler:
Spillet:
• Det skal ikke være høyt press ved igangsetting fra motstanders keeper.
• Utspillsregelen skal benyttes.
• Tilbakespillsregelen benyttes ikke, men vi oppfordrer til at keeper bruker beina.
• Når kampen er ujevn – hvilke virkemidler skal vi benytte for å få den jevnere?
Rammene:
• Husk Fair play-hilsen før og etter kampen.
• Foreldre, foresatte og publikum finner sin plass på motsatt side av lagleder- og spillersiden.
• Det må være enighet om å gjøre dommeren god.
• Husk at god oppførsel også gjelder i tøffe og vanskelige situasjoner.
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Som trener er jeg et forbilde for spillerne mine. Da er det viktig at jeg utviser trenervett:
• Jeg er her for spillerne, ikke for meg selv.
• Jeg ser og hører meg selv «utenfra» og spillerne «innenfra».
• Jeg velger å være positiv, for jeg vet at min oppførsel (både positiv og negativ) smitter over på andre.
• Jeg påvirker både spillerne mine, «benken» min, dommeren, motstanderlaget og publikum gjennom positiv språkbruk
og kroppsspråk.
• Jeg ønsker å være et godt forbilde for spillerne mine og en god ambassadør for fotballen og klubben min.
Trenervett gir kampvett:
• Gjennom Fair Play er jeg med på å skape en god fotballopplevelse for alle.
• Jeg samarbeider med motstanderlagets trener om å skape jevnbyrdighet i kampen.
• Alle er like mye verdt. Jeg sprer både spilletid og oppmerksomhet.
• Jeg er utviklingsorientert og veileder spillerne mot neste spillsituasjon. Jeg gjør dommeren god og henger meg ikke
opp i dommeravgjørelser.
• Jeg er forberedt på at temperaturen kan bli høy, men jeg, «benken» min og spillerne mine skal takle det positivt og
konstruktivt.

UNGDOMSFOTBALL 13–16 ÅR (SJUER, NIER OG ELLEVER)
Dommeren, eller hjemmelagets trener hvis det ikke er oppsatt dommer, tar initiativ til en samtale mellom dommeren og
trenerne før kampen. Gå gjennom disse punktene på møtet og gjør tydelige avtaler:
• Husk Fair play-hilsen før og etter kampen.
• Foreldre, foresatte og publikum finner sin plass på motsatt side av lagleder- og spillersiden.
• Trenere/lagledere har ansvar for å skape et godt Fair Play-klima under kampen.
• Det må være enighet om å gjøre dommeren god.
• Husk at god oppførsel også gjelder i tøffe og vanskelige situasjoner.
Som trener er jeg et forbilde for spillerne mine. Da er det viktig at jeg utviser trenervett:
• Jeg er her for spillerne, ikke for meg selv.
• Jeg ser og hører meg selv «utenfra» og spillerne «innenfra».
• Jeg velger å være positiv, fordi jeg vet at min oppførsel – både positiv og negativ – smitter over på andre.
• Jeg påvirker både mine spillere, «benken» min, dommeren, motstanderlaget og publikum gjennom
positiv språkbruk og kroppsspråk.
• Jeg ønsker å være et godt forbilde for spillerne mine og en god ambassadør for fotballen og klubben min.
Trenervett gir kampvett:
• Gjennom Fair Play er jeg med på å skape en god fotballopplevelse for alle.
• Jeg tar spillerne med på råd. Jeg har autoritet, men er ikke autoritær.
• Alle er like mye verdt. Jeg sprer både spilletid og oppmerksomhet.
• Jeg er utviklingsorientert og veileder spillerne mot neste spillsituasjon.
• Jeg gjør dommeren god og henger meg ikke opp i dommeravgjørelser.
• Jeg er forberedt på at temperaturen kan bli høy, men jeg, «benken» min og spillerne
mine skal takle det positivt og konstruktivt.
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JEVNBYRDIGHET I KAMP
Selve kampen i barnefotballen skal vi forsøke å gjøre så jevnbyrdig som mulig. Alle vet hvor sårt det kan være å tape med
ett tosifret antall mål, og det er akkurat like sårt for barna på det laget vi møter når vi vinner med store sifre. Det er lurt å
ta en prat med trenerne på det andre laget før kamp.

COACHING
Eiger FK treneren skal sørge for at spillerne kjenner rammene for god oppførsel og konsekvensene for brudd på regelverk.
Vedkommende skal coache sitt lag på en positiv måte, slik at spillerne synes det er trygt, gøy og utfordrende å spille i rødt
og blått.

KAMPUTJEVNING NÅR VI ER UNDERLEGNE:
(Med underlegen menes i denne sammenheng at det er svært stor nivåforskjell på lagene)
• Ekstraspiller – følg reglementet til NFF.
• La de beste spille litt mer i akkurat den kampen. NB-Det forutsetter god planlegging og at de øvrige spillerne
på laget får slippe mer til i andre kamper.

FØR KAMPEN - PEPTALK OG GARDEROBEKULTUR
Før kamp skal Fair Play reglene gjennomgås og spillerne skal kjenne til konsekvensene dersom de bryter disse reglene.
Kjeftbruk og negative kommentarer virker nedbrytende på alle, våre egne inkludert og skal ikke forekomme.
Bruk litt tid på å gi spillerne lave skuldre. Det viktigste er at alle tør å prøve, og da må det være lov å feile under kampen.
Spillere som ikke har kommet så langt ferdighetsmessig trenger trenerens absolutte støtte når de prøver, men feiler.
Motiver til fint spill, gode prestasjoner, samhandling og positiv innsats for laget utfra hvor langt laget har nådd
ferdighetsmessig. Ta gjerne også en prat med foreldrene før kamp. Forklar gjerne hvorfor vi spiller som vi gjør. Pass på
at de ikke tar over styringa på sine spillere. Foreldrene skal alltid stå på motsatt side av trenerne. Husk også NFF sine
foreldrevettregler.

KAMPUTJEVNING NÅR VI ER OVERLEGNE:
• Oppfordre motstander til å sette inn ekstraspiller.
• Sett «storscorer’n» i mål (dersom vi kjører over motstanderlaget).
• La de beste spille litt mindre i slike kamper.
• Lav presshøyde.
• La våre spillere forsøke seg på litt uvante plasser.
• Oppfordre egne spillere til å spille mer (ikke bare score).
Fair Play er en selvfølge uansett kampform, spillets gang og sluttresultat. Eiger FK treneren skal ut på banen og hilse før
kamp, takke dommer og motstander etter kamp og se til at Eiger FK spillerne står fram med eksemplarisk oppførsel.
I barnefotballen er det også viktig at spillerne gjennom sesongen får prøve seg i forskjellige posisjoner, fra keeper til spiss.
Når barna blir 11 år og skal spille 7’er-fotball er det fortsatt viktig å rullere mye, men det er også lov å la flere få spille litt
mer i de posisjoner de fungerer best i, for seg selv og for laget.

SPILLETID
I barnefotballen skal det tilstrebes at samtlige spillere har minimum 50 % spilletid i kamp.
I ungdomsfotballen hvor det opereres med nivåinndelt seriespill vil differensiering på spilletid være mer naturlig,
forutsatt at alle får spille relativt mye (ca 30-50 %). Ønsker man å differensiere på spilletid vil naturlige kriterier å bruke
være motivasjon (oppmøte trening/Innstilling trening).
UTVIKLING KONTRA RESULTAT
Den sportslige formelen for varig fotballglede er trygghet + mestring + utfordringer = trivsel og utvikling. For å komme i
mål med denne formelen er det nødvendig at Eiger FK treneren som coacher sitt lag på kamp har fokus på lagets utvikling
og ikke fullt så mye på målprotokollen. I Miniserien er det eksempelvis ikke noe problem for en kraftig 10-åring å score
mål fra egen målgård. Vi vet også at en teknisk briljant 8-åring med letthet kan ta ballen fra egen keeper og skli
seierssikkert gjennom motstanderens nølende forsvar og score enkle mål – gjentatte ganger i samme kamp. Men særlig
utviklende for lagets forhold til det å spille fotball er det ikke. De andre på laget går litt lei/begynner å gjøre ting på samme
måte, og dersom vi ynder å stimulere denne form for «scoringsfokus», kan vi med sikkerhet si at det vil straffe seg når
laget skal spille 7’er fotball og senere i enda større formater. Det vil sannsynligvis også være begrensende for den aktuelle
spilleren, da han eller hun ikke får hele repertoaret som fotballspiller. Derfor er det viktig at vi allerede fra første avspark
begynner å oppfordre barna til å spille med hverandre, bruke den innsidepasninga vi øver inn på treningsfeltet, ser etter
medspillere og leter etter rom og muligheter.
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UNDER KAMPEN:
• Bli med spillerne ut på matta og sørg for at Fair Play hilsen er positiv og ordentlig.
• Trenere skal også ønske hverandre – og dommerne – god kamp.
• Vær positiv og unngå mishagsytringer. Det gir dårlig respons fra både egne spillere, motstandere, dommer og
publikum og er ikke i tråd med Fair Play reglementet.
• Ikke overstimuler spillerne. Spesielt i barnefotballen er det lett å ta over og diriger så mye at spillerne til slutt stopper
opp med å gjøre egne valg. Coache på de store linjene og ta heller detaljene på sidelinja (med de spillerne som står
og venter på tur).
• Bruk et språk spillerne forstår.
• Husk at det er to lag på banen. Unngå tilrop som virker negativt på motstanderlaget.
• Ikke la oss rive med om trenerne på det andre laget tar litt av. Eiger FK treneren skal gå foran med ett godt
eksempel også da.
• Når kampen avsluttes skal treneren ut og sørge for at Fair Play-hilsen er positiv og ordentlig. Trenere skal
også ønske hverandre – og dommerne – takk for kamp.
ETTER KAMPEN:
• Gi alltid positiv tilbakemelding.
• Ha fokus på sportsånd, prestasjon og innsats, ikke på resultat.
• Se alle og gi tilbakemelding til alle.
• Utfordre spillerne på å gjøre egne refleksjoner på kampen.
• De siste årene i barne- og ungdomsfotballen gir vi konstruktiv kritikk og korrigeringer i større grad
enn i miniserien.
• Kamprop og jubel er bra – men ikke nødvendig dersom vi leder stort og/eller vinner med mange mål.
• Jubel og positive tilrop fra voksne på sidelinja skal i hovedsak være rettet mot laget og ikke enkeltpersoner.
• Vi viser respekt overfor andre lag og andre spillere og unngår å hovere uansett resultat. Gjelder f.eks ved bruk
av sosiale media.
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SPILLPRINSIPPER, SYSTEMER OG FORMASJONER
Kampen er høydepunktet for barn og unge og det er her vi skal forsøke å implementere det vi har jobbet med på
treningsfeltet. Men for at vi skal klare det, så må vår innstilling til kampen som trener være på plass. Fokuset skal ligge på
holdning og utvikling og ikke resultat. Blir resultatjaget dominerende vil man automatisk gjøre feil vurderinger i forhold til
fokuset inn mot kamp, hvordan bruke kampen som utviklingsarena og hvordan man disponerer spillerne på laget.
Det siste avsnittet må alle trenere og lagledere være spesielt oppmerksomme på. Vi spiller i hovedsak på samme måten
i kamp som vi gjør på trening. Pedagogisk sett er det mye enklere å håndtere, og vi får trygge spillere. Hvis «pendelen»
svinger for mye mot resultat og vi avviker fra det vi gjør i treningshverdagen, så kan vi få usikre spillere. Det ønsker vi ikke
i Eiger FK.

KAMPEN SOM UTVIKLINGSARENA
Får å få utvikling må vi bestemme oss for at vi spiller kamper for å utvikle både laget og enkeltspilleren. Som på feltet så
utvikler barn og unge seg i kamp gjennom trygghet, mestring og involvering. Disse variablene vil føre til at flest mulig føler
trivsel i kamp.
TRYGGHET
Kan være så enkelt som at barn og unge ikke er redde for å gjøre feil. Dette skaper vi som trenere ved konsekvent å gå
foran med gode holdninger, gi positive tilbakemeldinger slik at vi skaper trygge rammer og spillere som tør å prøve. Vi må
ikke stresse ungene om de gjør feil, men heller legge til rette for et kampklima hvor det er lov til å prøve og feile. Om man
aldri tør noe i forhold til valg og handling på banen, vil man heller aldri føle utvikling og mestring. Trygghet går også på at
man blir satt opp i en posisjon som passer sine ferdigheter. Sliter spilleren med ballkontrollen i trange situasjoner, er det
dumt å plassere denne spilleren sentralt i banen gang på gang. Gi heller spilleren muligheten til å få litt bedre tid på en av
sidene, og utfordre heller med å spille sentralt, når tryggheten og mestringsfølelsen har satt seg. For å komme dit er det
avgjørende at man i de yngste klassene rullerer på posisjonene. Dette gjelder også i 11-12 årsklassen, og til en viss grad
inn i ungdomsfotballen.
BRUDD PÅ FAIR PLAY UNDER KAMPEN
Spillere som bryter reglene i forhold til Fair Play og viser dårlig sportsånd skal tas av banen og korrigeres. Ved svært grove
overtramp og/eller gjentatte brudd på reglene så skal det gis spillenekt. Konsekvent bruk av korrigering og spillenekt vil
på relativt kort sikt gi svært gode resultater. Temperament er en del av gamet og det må være lov å vise litt frustrasjon.
Grensen går ved kjefting på med- og motspillere, dommere eller andre i tilknytning til kamparenaen, samt fysisk stygt spill
der hensikten er å «ta» motstanderen og ikke ballen.
KONFLIKTER MED MOTSTANDERLAG
Eiger FK treneren skal aldri la seg rive med og bli med på opphetede diskusjoner med trenere/foreldre/ spillere tilhørende
motstanderlaget. Opplever vi at motstanderlaget utøver dårlig sportsånd så snakker vi med dommeren og varsler trenerne
på det andre laget på en høflig men tydelig måte. Kommer motstanderlaget til oss med påstander om dårlig sportsånd,
snakker vi med dommer og med varsleren på en god måte.
Demp konflikter og forsøk å komme til umiddelbar enighet. I tilfeller der det har vært diskutable situasjoner og/eller
konflikt mellom et lag i Eiger FK og motstander, er det ønskelig at lagleder eller trener på det angjeldende lag i Eiger FK
umiddelbart melder dette til Sportslig Leder eller andre i SU. Dette slik at klubben er orientert om situasjonen før
motstanderklubb eller Rogaland fotballkrets tar kontakt i sakens anledning.
Dersom Eiger FK treneren føler at det andre lagets regelbrudd er svært grovt, og/eller at konflikten på annen måte er
svært vanskelig å løse, kontaktes Eiger FK sin sportslige leder som vurderer henvendelse til den andre klubbens sportslige
ledelse. Det skal IKKE tas formell kontakt direkte fra et av våre lag til en annen klubb eller lag i annen klubb uten at
Eiger FK sin sportslige ledelse er kontaktet i forkant.
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MESTRING
For at ungene skal føle at kampen er ukas høydepunkt, må vi gjøre det vi kan for at ungene skal føle mestring i kampen.
Sett opp spilleren i en posisjon du vet at han eller hun har en god sjanse for å lykkes i. Ved mange og gode involveringer
øker mestringsfølelsen enormt, denne følelsen kan ytterligere forsterkes av treneren via gode og positive tilbakemeldinger
fra sidelinjen. Husk på at det er viktigere med få og gode tilbakemeldinger enn mange. Det er svært begrenset hvor mange
momenter man kan ta korrigeringer på i barnefotballen. Snakk ett språk barna forstår og hold deg til de enkle linjene.
Kvaliteten på trenerens tilbakemeldinger påvirker barn og unge i stor grad.
INVOLVERINGER
De aller, aller fleste barn og unge vil bli involvert mest mulig i trening og kamp. Da er det vår jobb som trenere å legge til
rette for at dette skjer. Også når det gjelder kampen, kan vi jobbe med å få flest mulig touch og involveringer per spiller.
Dette går på hvordan vi legger opp spillet vårt. Den klassiske tilnærmingen der et lag har en rask og sterk spiss, og vil
utnytte denne ”egenskapen” til fulle, og derfor kun slår langt fra keeper og inn i bakrom på den raske spissen. I disse
ekstreme tilfellene er det kun resultatfokus og to spillere som i all hovedsak er involvert i det offensive spillet.
I Eiger FK skal vi legge til rette for at lagene tør å spille ballen på bakken og helst ved at keeper setter i gang på bakken
bakfra. Dette har blitt lettere i barnefotballen, ved at motstanderen skal trekke tilbake (pressfri sone). Med dette menes
ikke at vi skal bli Barcelona, men vi skal tilstrebe at spilleren allerede i barnefotballen skal ha en konstruktiv tanke med
det valget som gjøres på banen. En langpasning med riktig tanke og utførelse kan være vel så riktig som en kort pasning,
men intensjonen er det viktigste.
Ved å legge til rette og ha aksept for å prøve å spille med en konstruktiv tanke og helst langs bakken, vil spillere i alle
aldre bli mer involvert.
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I Eiger FK ønsker vi å ha en spillende tilnærming til gjennomføring av kamp, hvor vi forsøker å spille oss ut fra egen
banehalvdel. God samhandling og god variasjon i oppspillsfasen vil bidra til god ferdighetsutvikling for både lag og enkeltspillere, som igjen vil føre til gode prestasjoner over tid. Offensivt ønsker vi variasjon i angrepsspillet mellom å slå i
bakrom, frispilling på kant og frispilling i mellomrom sentralt i banen. Hovedpunkter vil være et gjennombruddsorientert
angrepsspill og skape og utnytte overtall. Defensivt opptrer vi etter soneprinsippet, hvor defensive hovedpunkter er å
hindre kontringer og god førsteforsvarerjobb.
For å fremskape den ønskede spillestilen kan de følgende punkter være veiledende:

OFFENSIVT
• Keepere med «offensiv innstilling». Det vil si at keepere posisjonerer seg så langt ute som mulig i forhold til spillets gang.
Keeper kan i mange tilfeller fungere som en sweeper. Være aktive i feltarbeidet for om mulig sette i gang spillet tidlig.
Gjerne kort til forsvarsspillere eller midtbanespillere. Ved igangsetting etter død ball, så ønsker vi å prøve å spille
oss ut. Dette kan gjøres på flere måter avhengig av om det er barne-/ungdomsfotball eller voksenfotball.
Bredde og dybde vil uansett være avgjørende for å lykkes.
• Sentral midtbane må ha bevegelse for å få spillet videre, gjerne en som trekker ned i møte og en som strekker litt
høyere og gir alternativer høyere i banen.
• Kantene holder bredden og gjør seg spillbare i sin kantposisjon, eventuelt å gå på løp for å skape ubalanse eller
for å finn ledig rom.
• Spiss(ene) kan hjelpe til med å gjøre banen større ved at de legger seg på bakerste motstander, og kan herfra bevege
sideveis for å finne seg ledig pasningsrom. Eventuelt bevegelse i bakrom for å skape bevegelse i motstanderlaget.
• Får vi satt opp spiller i 1 mot 1 på offensiv banehalvdel, bør vi oppfordre til at man prøver å utfordre så lenge man ikke
har gode alternativer fremover i banen. Her kan vi også prøve å få inn at man prøver å skape 2 mot 1. At en spiller i
nærheten oppfatter at det er en 1 mot 1 sitasjon.
• 1.angriperen er en rolle vi kan begynne å snakke om allerede i de siste årene i barnefotballen. Det er denne rollen
som påvirker vårt angrep i størst grad, og de andre spillerne (2.angriper og 3.angripere) må i stor grad gjøre sine
valg utfra 1.angriperen.
• I de første årene er det viktig at vi ikke stresser for mye med formasjoner og roller, men en god start er utkast fra
keeper til back og spill opp i banen derfra.
• En god måte å få mer spill i de yngste klassene er å la de «beste» spillerne få som spesialoppgave å spille gode
pasninger til sine medspillere – husk mye ros når de følger oppfordringen.
• I barnefotballen dømmes det ikke for offside. I Eiger FK skal vi ikke utnytte dette ved å ligge høyt med en spiss hvis
eneste oppgave er å få lange oppspill og upresset kunne score mål. Dette kalles «fisking» og bruk av en slik «fisk»
springer kun ut fra resultatorientering og gir ingen utvikling til laget eller spillet.
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Slik ønsker vi å spille

DEFENSIVT
• Når det kommer til defensivt spill er prinsippene i utgangspunktet enklere, men evnen til fokus og konsentrasjon
til barn og unge vil gjøre det til en utfordring.
• I utgangspunktet bør man forsøke å vinne tilbake ballen så fort som mulig etter at man har mistet den.
Altså at spillerne nærmest ballfører tar den jobben med en gang.
• Ellers er det viktig at vi forsøker å komme på rett side av ballen, altså at vi skal på vår side av der ballen er.
Forsøk å få alle til å kunne dette, da det alltid vil være noen som står igjen bak ballfører til motstander.
• Førsteforsvarer (1F, den som er nærmest ballføreren) er den viktigste forsvarsspilleren og er en rolle som vi
også må begynne å jobbe med de siste årene i barnefotballen.
• For de spillere som ikke er 1F, så vil riktig posisjonering være avgjørende for et godt og aggressivt forsvarsspill.
Riktig posisjonering gjør at vi kan holde oss på beina og mer «stjele ballen» enn takle. Fokus på det å «lese ballbaner»
er også viktig i det defensive arbeidet.
• I Eiger FK forsvarer vi oss etter soneprinsippet. Det vil kort sagt si at vi forholder oss til hverandre, og mindre til
hvor motstander er. (Gjelder 3F; rom og balanse, 1F presser ballfører, 2F er sikring.) Selvsagt, men det er kort sagt
hovedprinsippet. Vi kan godt utdype om nødvendig. Fra og med ungdomsfotballen opererer våre lag med lagkaptein
i kamp. Dette trenger ikke være den spilleren som ligger lengst framme rent ferdighetsmessig, men det er ønskelig
at det er en spiller som går foran på trening og kamp med gode holdninger.

FORMASJONER OG SPILLESYSTEMER (FRA 5`ER TIL 11`ER)
Når det gjelder formasjoner, bør man ikke tenke for komplisert spesielt nedover i de lavere klassene. Spillestil og
spillprinsipper er viktigere enn tall på papiret, men formasjonen har jo selvfølgelig noe å si og er et viktig redskap i forhold
til at man i angrep skal gjøre banen så stor som overhodet mulig og visa versa i forsvar. Formasjonen spiller også en rolle
med tanke på balansen i laget, slik at man ikke blir for ”baktunge” eller utelukkende angrepsorientert. Eiger FKs
grunnformasjoner er en utvikling som leder frem til 4-3-3 i 11-er fotballen. Dette fordi det er et system som er enkelt og
tydelig mhp rolleavklaring og gir god læring og utvikling for spillerne.
FORMASJONER 5`ER-FOTBALL
I 5`er fotballen er det 4 utespillere, og formasjonene 1-2-1 og 2-2 vil være fornuftige som startformasjon. 1-2-1 er den
formasjonen som bygger best opp til 4-3-3, men kan være litt komplisert, særlig for de yngste.
1-2-2-formasjon
Her har man to spillere i forsvar og to i angrep. Det er klart enklest å få spillerne i «pasningsmodus» med denne
formasjonen Dette fordi det er pressfri sone og spillerne i hvert fall får til en pasning før presset kommer. Etter en vellykket
pasning følger ofte forsøk på en ny. Angrepsspillere plasserer seg bredt i banen og vi spiller gjerne uten spiss når vi setter
i gang bakfra. Møtende spiss-rolle blir litt vanskelig å håndtere i barnefotballen. Hovedlinjene i minifotball er at 1-2-2 er en
god, pedagogisk startformasjon så lenge en vektlegger pasningsspillet, det å få 2 til 3 trekk for å komme i “modus”.
Vi starter med denne formasjonen allerede på FFO.
1-1-2-1-formasjon
Denne formasjonen kan være bra ift å utfordre bakerste spiller til å ta med ballen fremover. Gjerne drible hvis spiller føler
seg klar for det, eller spille opp kanter/spiss. Viktig å øve på denne formasjonen på trening, slik at en tør prøve det i kamp.
Som lagleder plasserer en ofte den beste i igangsetter-rollen. Dermed lykkes driblingen ofte og laget har overtall.
Samtidig er dette den formasjonen som klarest illustrerer både «Spilleprinsippmodellen» (dybde – bredde – balanse)og det
å forsøke å skape trekanter og romber i banespillet. Det er enighet om at vi etter hvert (mini9/10) ønsker å innføre 1-1-2-1
som grunnformasjon for å ivareta spilleprinsipp-modellens punkter.
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FORMASJONER 7`ER-FOTBALL
For 7`er fotballen vil formasjonene 1-3-2-1 og 1-2-3-1 være fine å anvende for Eiger FK sine lag. 1-2-3-1 bygger mest
opp mot 4-3-3 og vil være enklest å bruke til å begynne med.
I 11/12 års fotballen vil vi likestille 1-2-3-1 og 1-3-2-1 formasjonen litt etter motstand, og hva en ønsker å coache på.
Det ligger flere statiske pasningsbaner implisitt i en 1-2-3-1 formasjon, og belastningen på kantspillerne vil være noe
mindre. Samtidig forventes det her at sentral midt dekker forholdsvis store områder.
Omvendt for 1-3-2-1, der det er kantspillerne som forventes å dekke store, laterale områder og dermed får en stor arbeidsbyrde. Fordelen her er at når denne formasjonen fungerer, vil vi med stor sannsynlighet komme i overtall
sentralt i banen.
2-3-1-formasjon
Her får vi to forsvarspillere, som gjerne jobber litt tettere sammen, slik at motstanderen får vanskeligheter med spille seg
gjennom midten. I tillegg spiller vi her mer med kanter som breddeholdere, hvor det er viktig at de holder mest mulig
bredde når vi har ballen i laget. God formasjon om man har lyst til å angripe på sidene og skape 1 mot 1 der. Spilleren
sentralt får her en stor jobb i å jobbe frem og tilbake, da han ofte kan bli litt alene. I tillegg så blir det ofte «en spiller» som
blir veldig sentral i laget. Viktig å rullere på rollen sentralt. Kan være mulig å jobbe med at de to kantene kommer inn og
tilbake ved siden av den sentrale når laget skal forsvare seg. Igjen viktig at spissen strekker opp og er bevegelig på topp.
I oppstarten av arbeidet med denne formasjonen er det naturlig at motsatt kant «kommer litt inn», for å hjelpe til sentralt,
da spillerne sjelden klarer å vende spill tverrs over hele banen i et trekk. Det er også i denne formasjonen at det blir skapt
flest naturlige trekanter og romber i forhold til vinklet pasningsspill og det å utnytte rom på banen (spilleprinsippmodellen).
1-3-2-1-formasjon
I denne formasjonen er man tre bak og det vil være lønnsomt i forhold til det å sette i gang kort fra keeper. Da man kan
stille seg bredt med de ytterste i forsvar og har da stor sjanse for god igangsetting. Igjen er det viktig at den spilleren
lengst fremme legger seg på høyde med bakerste motstander, slik at vi gjør banen størst mulig med ballen i laget. De to
midtbanespillerne kan gjerne bytte på å møte og trekke litt høyere i banen. Med denne formasjonen er det naturlig at
backene holder bredde i angrepet. Det er et stort pluss her at 2 spillere får prøve seg sentralt, og får øve på medtak/
mottak av vinklede oppspill, men dette kan bli en veldig baktung formasjon om en ikke har løpssterke/offensive
sidebacker som har kapasitet til å jobbe både framover og bakover på banen. Ofte vil siderommene bli stående tomme
enten defensivt eller offensivt. Derfor er det viktig å coache spillerne på roller både offensivt og defensivt.

FORMASJONER 9`ER-FOTBALL
9`erfotball er en relativt ny spillform. Her kan formasjoner som 3-2-3, 3-4-1 eller 4-3-1 være gode og balanserende.
3-2-3 vil være å foretrekke som del av utvikling mot 4-3-3. Vi har foreløpig ikke noe erfaring med 9’er fotball for
14-åringer med spill fra 16m til 16m.
1-3-2-3-formasjon
Her stiller laget med en trebackslinje, utfordringer og spørsmål som ofte oppstår med trebackslinjer er hvordan de tre
spillerne bak skal stille opp og hvordan de skal agere. Spiller man med en stopper og to backer eller spiller man med
tre mer sentrale forsvarsspillere. Man løser dette som oftest med en klar rollefordeling i forsvar, slik at en av de er mer
offensiv, mens to spillere har et klarere defensivt ansvar. Det vil også være lønnsomt for balansen at de to vingene bidrar i
det defensive arbeidet. De to sentrale har her en viktig oppgave ved å være spillende og med klare offensive og defensive
oppgaver. De to vingene blir viktige ved at de her mest sannsynlig blir de eneste klare breddeholderne når laget har ballen.
Spissen får jobben med å være spillpunkt sentralt. Formasjonen kan være fin hvis man ønsker balanse sentralt defensivt
og kantspill 1v1 offensivt.
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1-3-4-1-formasjon
Nok en trebackslinje, men her kan backene gjerne ligge litt smalere defensivt, da man ikke har et så stort behov
breddeholdere. I 3-4-1, blir det gjerne to sentrale hvor de bør få litt forskjellige oppgaver, da den ene bør være litt mer
defensiv enn den andre. To kantspillere, som bør være flinke til å holde bredden offensivt, slik at man gjør banen stor for
motstander. Formasjonen kan gi bedre defensiv balanse enn 3-2- 3, men kan bli litt baktung hvis ikke midtbanen da ved
kantene og en sentral ikke klarer å gi støtte til angriperen. 3-4-1 er en god formasjon defensivt, spesielt hvis man er flink
til å ligge tett og ikke gi mye rom mellom og i lagdelene. For god defensiv – og offensiv balanse vil det å klare å spille
3-4-1 defensivt og 3-2-3 offensivt være gunstig.
1-4-3-1-formasjon
Mange vil nok mene at det å spille firebackslinje er lettere da man i større grad har klarere roller og de fleste lag på 11`er
bane spiller med fire forsvarsspillere. Igjen blir det viktig å se på hva slags typer man har i laget, har man to gode stoppere
og to gode backer, er det selvfølgelig naturlig at man spiller med fire bak. I denne formasjonen vil backene få oppgaven
som breddeholdere offensivt og det vil stille krav til posisjonering, utholdenhet og forståelse. De tre på midten kan stilles
opp som to defensive og en offensiv eller en holdende og to indreløpere. Spissen kan bli brukt som et spillpunkt og/eller
som en bakromstrussel. Formasjonen gir god defensiv balanse og mange spillpunkter sentralt i banen.
Utfordringen blir breddeholdere høyere i banen og å gi den enslige spissen støtte offensivt.

FORMASJONER 11`ER-FOTBALL
For 11`er fotballen er impulser fra fotballverden stor og det er lett å tråkke feil. Når ungene har blitt så store at de har
kommet til spill på den største banen kan det være en idè å sette opp formasjon etter hvilke spillertyper laget har. Hvis
man velger seg en grunnformasjon, vil det være hensiktsmessig å ha formasjonstrening og taktisk trening, slik at alle
spillerne får en viss forståelse for hva de forskjellige arbeidsoppgavene til de forskjellige posisjonene går ut på. Men velg
formasjon med omhu, og vær litt tro mot den valgte formasjonen. Slik at spillerne får trygghet og mestring i formasjonen.
FORSLAG TIL KLASSISKE 11`ER FORMASJONER ER 4-3-3, 4-4-2 OG 4-2-3-1
4-3-3-formasjon / 4-5-1
Her får vi tre sentrale midtbanespillere, som gir grobunn for god bredde og lengde. Viktig med rollefordelingen mellom de
tre, gjerne to sentrale og en høyere i banen eller en sentral og to mer indreløpertyper. To vinger på hver sin side skaper
god bredde og et godt klima for å skape 1v1 eller 2v1. En spiss på topp som gjerne er bevegelig og strekker motstanderen. I denne formasjonen vil vi mest sannsynlig være i overtall eller like mange sentralt, som gir større sjanse for å
lykkes med pasningsspill. Defensivt kan det bli problemer om de tre på topp sliter med komme seg på rett side, det vil da
bli stor sjanse for at motstanderen kan utnytte mangelen på spillere på sidene.
4-2-3-1-formasjon
Igjen har vi firebackslinjen og tryggheten der. Her har vi også to sentrale og litt mer dyptliggende midtbanespillere, som
gjør at vi får en blokk sentralt i banen. Kan også føre til at vi blir litt ”baktunge” sentralt når vi skal fremover i banen. Vi får
tre offensive spillere bak den enslige spissen, to blir gjerne kanter på hver sin side, men den i midten, skal være en link
mellom de to sentrale og spissen. Denne spilleren opererer gjerne i rommet mellom midtbane og forsvaret til motstander.
I denne formasjonen får vi god balanse av offensive og defensive spillere. Men problemet blir ofte at de tre offensive
midtbanespillerne ikke jobber godt nok hjem slik at vi ofte blir i undertall på sidene defensivt.
Hovedhensikten med formasjoner er at vi spiller med flest mulig barn og unge i en posisjon på banen hvor de har størst
sjanse til å føle trygghet og mestring ut i fra sine forutsetninger. Når tryggheten og mestringen kommer, kan det være
muligheter for å spille dem ut av posisjon for å gi dem en utfordring. Posisjonsbytter kan også brukes til å utvide den
taktiske horisonten.
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Foreldrevettregler
Foreldre/foresatte har selv en stor del av ansvaret for at barn i klubben får det bra i Eiger FK.
Nedenfor gjengis foreldrevett regler utarbeidet av Norges Fotballforbund:

FORELDREVETTREGLER
• Møt opp til kamp og trening - barna ønsker det.

NFF_FORELDREVETT29_6_ORIG_2.pdf

1

29.06.10

10.26

• Gi oppmuntring til alle spillerne under kampen - ikke bare dine kjente.
• Oppmuntre i medgang og motgang - ikke gi kritikk!
• Respekter lagleders bruk av spillere - ikke forsøk å påvirke
han/henne under kampen.
• Se på dommeren som en veileder - respekter avgjørelsene!
• Stimulere og oppmuntre ditt barn til å delta - ikke press det.

C

M

• Spør om kampen var morsom og spennende - ikke bare om resultatet.
• Sørg for riktig og fornuftig utstyr - ikke overdriv.
• Vis respekt for arbeidet klubben gjør - delta på foreldremøter for å
avklare holdninger og ambisjoner.
• Tenk på at det er ditt barn som spiller fotball - ikke du!

Y

CM

MY

CY

CMY

K

• Vis respekt for andre - ikke røyk på sidelinja.
• Husk at barna gjør som du gjør - ikke som du sier.
• Foresatte skal oppholde seg på et annet område rundt banen,

FORELDREVETTREGLER

enn der trener og innbyttere oppholder seg.
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“Kvalitet på feltet” er en verdi som i praksis skal bety noe for samtlige trenere, og skal gi utslag for spillerne i Eiger FK.
Det er essensielt at man fra trenernes side legger til rette for den gode økta, og vet hvilke krav man kan stille til spillergruppa. «Kvalitet på feltet» er ensbetydende med at vi skal gi spillerne ett differensiert tilbud. I det legger vi at alle spillere
skal – innenfor rimelighetens grenser* – få ett sportslig tilbud som matcher spillerens ståsted slik at trenings- og
kamptilbudene i størst mulig grad er tilpasset enkeltspilleres ferdigheter, motivasjon, ønsker og behov. Det er ikke
meningen å skreddersy løsninger til absolutt alle, men vi kan strekke oss svært langt for at alle skal få tilpassede
utfordringer.
Vi skal stimulere og motivere og bygge på de positive opplevelsene, og trenerens viktigste oppgave blir å ha så god
kvalitet og rammer rundt treningsøkta at det i seg selv er en drivende faktor for å få flest mulig, oftest mulig, på trening.

PLANLEGGING
Det beste tilbudet kan vi gi dersom vi har en god plan for både enkeltøkta og for den nærmeste treningsperioden.
Å komme på trening uten en plan om hva vi skal øve på, og hvilke øvelser som skal hjelpe oss til å øve «på», er
frustrerende for både spillere og trenerteamet. Derfor er planlegging helt avgjørende for kvalitet på feltet.
TRENINGSPRINSIPPER
Følgende seks prinsipper skal ligge i grunn for gjennomføring av gode treningsøkter i Eiger FK:
1. Flest mulig involveringer per spiller
Øvelsene skal legges opp slik at hver enkelt spiller får så mange involveringer som mulig og da
helst så mange touch på ballen som mulig.
2. Minst mulig kø
Lange køer og venting er kjedelig for barn og unge og de mister fort interessen hvis de må vente på tur.
Derfor bør alle øvelser legges opp slik at det i minst mulig grad danner seg kø og ventetid.

EVALUERING OG MÅLING AV KVALITET
Det er viktig at trenere, lagleder og resten av støtteapparatet minst to ganger i året evaluerer arbeidet på feltet, og “måler
kvaliteten” på aktiviteten. Noen kvalitetsindikatorer finner man ved å se på følgende utviklingstrekk over tid:
• Treningsoppmøte.
• Frafall eller tilvekst i spillerstallen.
• Stabilitet på trenersiden.
• Engasjert foreldregruppe.
• Gjennomførte sosiale tiltak og deltakelse på lagsinitiativer.
Samtlige treninger i regi av Eiger FK skal ta utgangspunkt i følgende fire aktivitetskategorier:
1. Sjef over ballen.
2. Spille med og mot.
3. Tilpasset smålagsspill.
4. Scoringstrening.
Det innebærer i praksis at i løpet av en treningsøkt på 1 time eller 1,5 timer, bør man innom disse fire elementene. Hver
gang.

TRENINGSØKTA.NO
Treningsøkta.no er et meget nyttig nettbasert dokument- og videobibliotek med øvelser til bruk på trening. Her kan trenerteam sette sammen egne treningsøkter, sesong- og utviklingsplaner. Det er tegneverktøy for å lage egne økter og det
er tegne-verktøy for å lage egne økter og egne øvesler. Alle trenere oppfordres til å ta i bruk dette hjelpemiddelet, og bruk
tabellene på de neste sidene til å hente tips til hva man skal trene på til de forskjellige årsklassene. Ta kontakt med leder
for din avdeling for å få et brukernavn og passord.

3. Effektivitet
Planlegg øktene på forhånd med tanke på de ovenfornevnte prinsippene.
Gjør klar hver øvelse så godt som mulig på forhånd, slik at man raskt kan gå fra en øvelse til en annen.
4. Tema
Trenerteam bør legge opp treningsøkta rundt et bestemt hovedtema. Dette er fokus under alle deløvelsene og spilldelen.
Det coaches ut fra hovedtema, og gis tilbakemeldinger til spillerne med tanke på dette. Et godt pedagogisk
grep er at man stopper spillet når man får et godt eksempel/bilde på tema i spill, hvor man viser og roser.
Lettere å lære når man ser det visuelt.
5. Se og involvere alle
Det viktigste for en god aktivitet er at vi klarer å se og involvere alle på trening. Her er utfordringene store og det krever
mye av de som er på feltet for å se og få med alle på hver eneste treningsøkt. Men vi skal ikke kun være der kun for de
svake eller gode, vi skal være der for ALLE.
6. Gjenkjennbar variasjon
Ei treningsøkt må være variert og gøy, samtidig som den skal være gjenkjennbar fra gang til gang. Opplevelsen av
mestring – spesielt hos de minste – er størst når spilleren er trygg på hva som skal skje på trening. Det er derfor viktig
at når man – innenfor sin egen periodeplan og utviklingsplan – har funnet ei økt med øvelser som er velfungerende, ikke
bytter ut disse for ofte. Ei god økt kan godt gå over måneder med mindre variasjoner og progresjoner innenfor den enkelte
øvelsen.
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PÅ TRENING

PÅ TRENING

På trening

Alle økter, uansett nivå og alder, bør avsluttes med kort restitusjon (eks. jogge ned, tøyning el.) og oppsummering
sammen med spillerne (eks. Hva var målet med dagens trening? Lærte vi noe? Når er neste trening/kamp?).
Spillerne bør også ta del i opprydning av utstyr benyttet under treningsøkta.

10

10

Det er viktig at også keeper får feedback på læringsmomentene i spill. Allsidighet er viktig og keeperne bør fremdeles få prøve seg i
andre posisjoner på banen. Trening av andre idretter som bl. a. utvikler spenst, smidighet, rytme, balanse og dristighet kan ofte være
gunstig også fotballmessig.

KEEPERROLLEN - ETTER ALDER
OPP TIL 8 ÅR

8-10 ÅR

11-12 ÅR

13-14 ÅR

15-16 ÅR

Teknisk

Kast, spark,
grunnstilling og grep.

Kast, utspark,
grunnstilling og grep.
Litt om fallteknikk.

Distribusjon i form av
kast, utspark og
pasning. Grunnstilling,
grep (lavt og høyt),
mottak, forflytning,
fallteknikk og kommunikasjon. Enkelt feltarbeid;
utrykning, en mot en,
boksing og fisting.

Videre utvikling av
grunnteknikker.
Feltarbeid. Gjennomspill,
en mot en, utrykning,
tilbakespill, dødballer og
straffespark.

Videre utvikling av
grunnteknikker.
Feltarbeid. Gjennomspill,
en mot en, utrykning,
tilbakespill, dødballer og
straffespark.

Taktisk

Plassering i målet og
bevegelse.

Plassering i målet og
bevegelse.
Kommunikasjon på
siste års 5er.

Plassering i mål og felt,
bevegelse og fotarbeid.
Ballbehandling.
Igangsetting.
Dirigering av forsvar.
Roller, ansvar og
opptreden med og uten
ball.

Ballbehandling, igangsetting og distribusjon,
førsteangriper.
Dirigering av forsvar ved
dødball og under spill,
samhandling,
kommunikasjon.
Roller, ansvar og
opptreden med og
uten ball.

Hurtighet og presisjon i
ballbehandling, igangsetting og distribusjon,
førsteangriper. Keeper
som sikrings- spiller og
sweeper. Dirigering av
forsvar ved dødball og
under spill, samhandling,
kommunikasjon. Roller,
ansvar og opptreden
med og uten ball.

Mentalt

Moro i mål!

Moro i mål!
Moro og tøft å være
keeper!

Utvikle mental styrke og
besluttsomhet til å gå
inn i situasjoner.

Konsentrasjon, mental
trening, besluttsomhet.

Konsentrasjon, mental
trening, besluttsomhet.
Analyse og lesing av
motspillere.

KEEPERROLLEN
Keepertrening: Hvordan og når starter vi?
Det er viktig at keeperne innehar generelle fotballferdigheter på lik linje med utespillerne, i tillegg til spesifikke keeperferdigheter.
Det er derfor viktig å variere mellom keeperrollen og andre roller i laget, og at spillere ikke blir fast keeper for tidlig. Allerede i
6-7-årsalderen er det behov for at noen står i mål på trening og kamp. Det er et godt prinsipp å la dette rotere mellom så mange
spillere som mulig.
NFF skriver i sitt hefte Keepertrenerkurs 1 at “I aldersgruppen 10-11 år har noen begynt å velge om de skal bli keepere eller
utespillere. Spillerne er klare til noe mer intensivert keepertrening og trening av spesielle teknikker generelt”.
Fra 10 årsalderen er det med andre ord naturlig å rendyrke keeperrollen i større grad. Spesielt motiverte barn under
10 år som vil utvikle keeperegenskaper i tillegg til generelle ferdigheter kan også motiveres til å trene på keeperøvelser.
I 5er fotball skal det det å begynne med være slik at alle bør få muligheten til å prøve seg som keeper og de som vil bør få stå i mål.
Det trenger ikke være noen fast keeper. De som står i mål bør få instruksjon fra lagets trener på grunnleggende ferdigheter.
I 7er og 9 er fotball vil det kanskje være noen som sier de vil satse litt på den rollen. Disse kan få tilbud om å delta på keeperkurs
i regi av klubben eller kretsen. På lagets treninger får de som står i mål instruksjon av trener på grunnleggende ferdigheter. Bruk
gjerne av ressurser i klubben og kjør litt egen keepertrening.
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Når vi kommer til 11er fotball blir opplæringen av keeperne mer systematisk og målrettet. Gjennom vinterhalvåret bør keeperne få
spesialtrening. Til å begynne med to ganger månedlig, deretter ukentlig. Dette avhenger selvsagt av alder, erfaring og nivå.
Arbeidet med grunnteknikkene prioriteres i en kombinasjon av drill og spill, dvs. del- og heløvelser. Gjennom trening i kamplike situasjoner og spill utvikles både den funksjonelle utførelsen og besluttsomheten. Det bør innarbeides et repertoar av grunntekniske øvelser
slik at disse periodevis kan trenes uten instruksjon og veiledning.

FOKUSOMRÅDE
Ballfører

UTESPILLEREN - TRENING OG UTVIKLING
OPP TIL 8 ÅR

8-10 ÅR

11-12 ÅR

13-14 ÅR

15-16 ÅR

Mottak

Innside og såle.

Innside, såle og lår med
begge ben.

Møte og skjerme ballen.
Innside, ytterside, vrist
og lår med begge ben,
bryst og retningsbestemt
mottak (medtak).

Alle former for mottak retningsbestemt
(medtak). Utvides med
motstandere i øvelsene.
Mottak av vanskelige /
harde baller.

Alle former for retningsbestemt mottak
(medtak), under press og
i spill med høyt tempo.
Ta ned ballen og ta den
med seg.

PÅ TRENING

TEKNIKK

Sikring. Markering.
Bevegelse – ikke stå i
forsvar.

Presisjon på 1-touch
pasninger. Slå og skyte
innlegg og langpasninger.
Pasningspresisjon og
-hurtighet.

Sikring. Individuell
forståelse av oppdekning.
Første- og andreforsvarer.
Overtall og undertallssituasjoner. Flytte etter
forsvar når vi går i
angrep.

Første-, andre- og tredjeforsvarer. Grunnstilling før
takling, ballgjen- vinning,
opp i press, sonespill,
sikring og sideforskyvning. Utnytte overtall og
undertallssituasjoner til
egen fordel. Spille seg ut
av eget forsvar.

Samhandling mellom
første-, andreog tredjeforsvarer. Fokus
på begrep som opphold,
dybde, konsentrasjon og
balanse. Ballgjenvinning,
opp i press, sonespill,
sikring og sideforskyvning. Returløp. Spille seg
ut av eget forsvar.

Dødballer

Målspark, frispark,
innkast og corner.

Utvikle den enkelte
spillers kjennskap til
finter.
Utvikle god mestring av
”favorittfinte”.

Hvordan man tar avspark, målspark, frispark,
innkast.

Innøvde trekk og posisjoner ved corner, frispark
og avspark, både
defensivt og offensivt.
Straffespark og innkast.

Flere innøvde trekk og
varianter ved corner,
frispark og utspill fra
mål, både defensivt og
offensivt. Straffespark og
innkast.

Faste avtaler ved ulike
dødball- situasjoner, både
defensivt og offensivt.
Straffespark og innkast.

Samspill

Etablering av
pasningsspill.

Etablering av
pasningsspill.
Prate sammen.

Bevegelse i forkant av
pasning. Prate sammen.
Overlapp, ballgjenvinning,
sideforskyvning.
Samarbeid ved dødball.

Generell fotballforståelse, samhandling med
og uten ball. Sterkere
vurdering av handlingsvalg. Mot- satte og
samtidige bevegelser i
forkant av pasning. Utnytte individuelle ferdigheter til beste for laget.
Forhåndsorientering – se
det neste trekket.

Nivåhevning i kvalitet
og tempo. Økt fotballforståelse, samhandling
med og uten ball. Timing
i pasning og mottak.
Hurtigere vurdering av
handlingsvalg.
Temposkifte. Utnytte
individuelle ferdigheter til beste for laget.
Forhåndsorientering – se
det neste trekket.

Bruk av
banen

Hvilket mål skal
angripes og forsvares.
Når vi har ballen er
vi alle angripere. Når
de andre har ballen
er vi alle forsvarere.
Hvordan unngå
klyngespill.

Valg av formasjoner,
roller på banen,
posisjoner.

Valg av formasjoner,
roller på banen,
posisjoner.

Valg av formasjoner,
roller på banen,
posisjoner.
Noe mer fokus på
spesialisering av spillere
til faste plasser.

Valg av formasjoner, roller
på banen, posisjoner. Et
klarere rollemønster for
spillernes plassering,
men fortsatt behov for
å utvikle spillere i ulike
roller. Hvordan unngå
strekk i laget – hvordan
hele laget går i angrep
eller jobber i forsvar.
Ta felles ansvar!

Regler

Hva skjer ved avspark,
innkast, corner, utspill
og frispark.

Gjennomgang av regler
som gjelder for
5er fotball.

Gjennomgang av regler
som gjelder for 7er
fotball.

Lære de nye reglene som
gjelder for 11er fotball,
bl.a. offside.

Ny gjennomgang av
regler som gjelder for
11er fotball.

Føre med innside og
tterside, begge ben.

Føre med innside og
ytterside med begge ben.
Utføre tempo- og
retningsskifte, skjerme
ball under føring.

Føring av ball med det
benet som er på motsatt
side av motstander skjerme og beskytte
ballen. Vendinger.

Føring av ball med
tempo mot motstander.
Press og retningsskifte.

Innsidepasning.

Innsidepasning.

Innside og ytterside.
Korte og lange pasninger.
Pasningspresisjon og
-hurtighet.

1-touch pasninger med
innside, ytterside og vrist.
Innlegg og langpasninger.
Pasningspresisjon og
-hurtighet.

Takling/
Press

Takle på stilleliggende
ball.

Når skal man være hhv.
direkte og avventende,
utgangsstilling i møte
med ballen, bruk av
kropp i takling.

Riktig utgangsstilling,
presse, lede og/eller
takle. Sklitakling.

Press i under- og overtall
forskjellige steder på
banen. Første-, andre- og
tredjeforsvarer.

Press i under- og overtall
forskjellige steder på
banen. Første-, andreog tredjeforsvarer.

Heading

Heading på plastball, så
spillerne ikke blir redde
for å heade. Snakk om
bruk av kroppsholdning,
armer, treffpunkt.

Heading med vanlig
ball, jobbe med bruk av
kroppsholdning, armer,
treffpunkt.

Utvikle ferdigheter.
Tilslag stående, i
bevegelse, med opphopp
og retningsbestemt.
Beregning av ballbue.
Timing.

Videreutvikle ferdigheter.
Tilslag stående, i
bevegelse, med opphopp
og retningsbestemt.
Beregning av ballbue.
Timing. Duell og press.

Videreutvikle ferdigheter.
Tilslag stående, i
bevegelse, med opphopp
og retningsbestemt.
Beregning av ballbue.
Timing. Duell og press.
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Bevegelse uten ball, spill
i frie områder, vri spill.

Passe på som bakerste
spiller!

Føre med innside, tråkke
på ball, snu.
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Bevegelse uten ball, spill
i frie områder, vri spill,
overlapp.

Forsvarsspill

Føring

Utvikle den enkelte
spillers kjennskap til
finter.
Utvikle ”favorittfinter”.

Bevegelse uten ball, vri
spill.

Bevegelse utløser pasning, bruke bane- bredden.
Innlegg, trekantspill,
gjennom- spill, overlapping, samtidige bevegelser. Timing og presisjon
i pasnings- spill og
avslutning. Kontringsspill.

Alle former for spark
med begge ben med
motstand, under press
og i fart og høyt tempo.

10

Overblikk. Være i
bevegelse, gjøre seg
spillbar og komme seg ut
av pasnings- skyggen i
ft. ballfører. Invitere med
motsatte bevegelser.
Tidlig Press på ballfører
når vi ikke har ball.

Bevegelse utløser pasning, bruke bane- bredden.
Innlegg, trekantspill,
gjennom- spill, overlapping, samtidige bevegelser. Utnytte overtall og
undertallssituasjo- ner til
egen fordel.

Alle former for spark med
begge ben med motstand
og under press.

Skuddfinte, overstegsfinte og kroppsfinte. Alle
skal mestre en finte godt!
Spillerne utfordres til å
drible og være kreativ
med ballen, uten at man
dermed skal være
gjennomført egoist.

Ballfører må utvikle
overblikk (hovmesterblikket). Medspillere
må være i bevegelse,
gjøre seg spillbare og
komme seg ut av pasningsskyggen i ft. ballfører.
Tidlig press på ballfører
når vi ikke har ball.

15-16 ÅR

Bevegelse utløser pasning. Pasnings- hurtighet.
Bruk av banebredden.
Innlegg. Gjennom- spill.
Overtall og undertallssituasjoner.

Alle former for spark
med begge ben - innside,
ytterside, loddrett vristspark, halvtliggende vrist,
hel og halv volley, chip.

Vende til siden,
sålevending, begge ben.

Benytte rom

Være i bevegelse, gjøre
seg spillbar og komme
seg ut av
pasningsskyggen i ft.
ballfører. Tidlig press på
ballfører når vi ikke har
ball.

13-14 ÅR

Løpeball, trekantspill.

Spark med innside og
vrist, begge ben.

Vende til siden,
sålevending.

Hvordan hjelpe ballfører
når vi har ball. Hvordan
presse ballfører når vi
ikke har ball.

11-12 ÅR

Løpeball, trekantspill.

Spark med innside og
vrist.

Finter

Hvordan hjelpe ballfører
når vi har ball. Hvordan
presse ballfører når vi
ikke har ball.

8-10 ÅR

Angrepsspill

Spark

Pasning

OPP TIL 8 ÅR

PÅ TRENING
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TRENINGSTIDER - ANTALL ØKTER/TRENINGSMENGDE
Det er viktig med en klar holdning i forhold til hvor ofte de enkelte årsklasser skal gjennomføre trening og hvordan våre lag skal
trene. Sportslig utvalg setter opp treningstider og tildeler disse samt baner basert på ønsker og behov fra de forskjellige lag. Det
må også tas hensyn til alder, der hovedregelen er at de minste trener tidligst og seniorlag trener senest på dagen/kvelden. Dette er
en dialog SU skal ha med de repsektive lags trenere. Sportslig utvalg oppfordrer til bruk av anlegget vårt og bruk av tid til trening
også på fredager, lørdager og søndager i langt større grad enn det gjøres i dag. Ønsker lag mer treningstid utover det som gis, så
vil disse dagene være alternativet.
Det er viktig med forutsigbarhet i forhold til frekvens og mengde på fotballtreninger i regi av klubben. Oversikten nedenfor viser
antall organiserte treningsøkter som laget bør tilby de respektive aldersgruppene. I tillegg vil en del spillere kunne få ekstra økter
i uka gjennon akademiet og andre treningstiltak. Det er også viktig å tenke på at i sesong kan det for svært mange i aldersgruppa
11 år og oppover bli ett snitt på opp mot 1,5 kamper/uken. Denne belastningen kommer i tillegg til trening. Normal treningstid per
økt er 1 time fra 6 år til 10 år, deretter kan man med fordel vurdere 1,5 timers treninger.

ÅRSENHET

TRENINGER PR UKE

6-7 år

1

8-9 år

1

10-11 år

TRENINGER PR UKE / TILBUD

FRE / LØR / SØN

TOTALT

1

2

1

1

3

2

1

1

4

12-13 år

2

1

1

4

14-16 år

2

1

1

4

17-19 år

2

1

1

4

Senior

3

1

1

5

Lag som måtte miste sin treningstid kan kontakte leder av aktuell avdeling for hjelp til alternativer eller selv forsøke å
finne alternativer. Lån av et hjørne - eller deler av en bane som tilsynelatene ser ledig ut, er greit bare man avklarer det
med det laget som har trenigstiden der. Ingen skal komme til “okkupert” treningsfelt av egen treningstid uten å vite om
dette. Her er det foreldre/foresatte, spillere, trenere og lagledere som har organisert og planlagt økten på forhånd.
I noen unntakstilfeller der Hålå blir rammet av snø, og bare en bane blir måket skal det eksistere en snøplan. Den blir
utarbeidet av sportslig utvalg og skal være tilgjengelig på eigerfk.no. Denne plikter alle lag i klubben å følge. Sparebank
1 banen i Hålå er utsatt for telehiv, og risikoen for at den kan bli hardt behandlet av kulden er større når den måkes, enn
å la snøen bare ligge på. Når bare en bane kan brukes er det derfor en ekstra utfordring å få gjennomført alle treninger
og kamper som opprinnelig oppsatt. Ved trening så gjelder snøplanen og alle må følge den. Det bør vises sunn fornuft når
det kommer til treningskamper og vinterseriekamper. Samme regler gjelder også da som nevnt tidligere - at hvis man
må bruke andre lags treningstider for å spille kamp skal dette være avklart på forhånd. Når snøplanen gjelder så sier den
at vi skal helst legge kampene til dager med liten aktivitet. Det kan også være nødvendig og utsette kamper ved bruk av
snøplanen.

Ønsker lagene å tilby treninger utover disse anbefalingene, er det selvfølgelig mulig forutsatt at laget hele tiden flagger at trening
er frivillig, og at det er tatt opp på foreldre/spillermøte.
Bytter et lag treningstid med annet, skal det informeres om til leder for aktuell avdeling.

BANEKAPASITET VED TRENINGSKAMPER, VINTERSERIE, CUP OG SERIESPILL.
Seriekamper og kamper i regi av kretsen settes opp av dem. Det er ofte vanskelig å bytte disse. I noen tilfeller kan kamptidspunkt
endres litt på, men dagen er fast. I disse kampene bruker vi prinsippet kamp foran trening. Gjelder også NM og andre cupkamper
i regi av krets/forbund. Det er litt mer rom i fastsettelse av en cup kamp, så her må man se hva som passer best for laget selv i
tillegg til at hensyn skal tas til andre lag i klubben. Laget/lagene som evt. mister treningstid skal ha beskjed om dette, og det skal
være avklart mellom lag som spiller kamp og lag som mister treningstid. Det skal også være satt opp i aktivitetsplanen på
eigerfk.no slik at alle har et ansvar for å følge med over kampaktiviteten i Hålå.
Ved treningskamper og kamper i vinterserien SKAL disse så langt det lar seg gjøre settes opp i egen treningstid. Har man delt
treningstid med annet lag så skal man her samarbeide og avklare treningskampen(e) med dem. Klarer man ikke å avtale kamp i
egen treningstid må man forhøre seg med andre lag om å benytte seg av deres tider (bytte tider o.l). Det krever god
kommunikasjon og godt samarbeid lagene på tvers. En treningskamp eller vinterseriekamp kan IKKE avtales i annet lags
treningstid før dette er avklart på forhånd. Leder for aktuell avdeling hjelper dersom det blir vanskelig å avtale kamp.
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TRENER I EIGER FK
En trener, og et trenerteam settes sammen av og godkjennes av sportslig utvalg. Treneren i Eiger FK har en forpliktelse
til å følge klubbens rammer gitt av Sportsplanen. Klubbens mange trenere er selve beviset for at vi er en klubb med gode
holdninger som er inkluderende i alle ledd, drevet av engasjerte foreldre. Trenerens viktigste oppgave er å være tilstede for
spilleren og skape trygge rammer gjennom bevisst lagbygging og god kvalitet på feltet.

TRENIER I EIGER FK

TRENIER I EIGER FK

Trener i Eiger FK

Skal man klare å organisere ei trening uten mye kø og der alle spillere opplever å bli sett, er det viktig at det bestandig
er nok trenere på feltet.

ANBEFALT TRENERTETTHET I EIGER FK
Alder			

6-8 år		

9-11 år		

12-14 år

15-19 år

Antall barn per trener

8		

10		

12		

16

FORVENTINGER TIL TRENERE I EIGER FK:
• God kjennskap til klubbens Sportsplan, som grunnlag for all sportslig aktivitet.
• God kjennskap til NFF sin Fair Play-visjon, sørge for at det gjennomføres Fair Play-hilsen før og etter hver kamp laget spiller.
• Planlegging og gjennomføring av treninger i tråd med Sportsplanens målsetninger.

DETTE KAN DU SOM TRENER I EIGER FK FORVENTE AV KLUBBEN:
• Tilbud om gratis opplæring og kurs (NFF C-lisens, barne/ungdomsfotballkveld) og temasamlinger i regi av Fotballkrets.
• Kontakt med Sportslig utvalg og andre ressurspersoner ved behov.
• Oppfølging fra klubbens spiller- og trenerkoordinator.
• Gratis klubbjakke og overtrekksdress med logo og klubbnavn påtrykket.
• En Sportsplan med sportslige føringer for arbeid med spillere/lag.

• Prioritering av lagets treninger og kamper, og oppmøte i god tid.
• Sørge for at alt utstyr brukt på trening settes korrekt tilbake i materialrommet etter trening.
• Gjennomføring av minst ett delkurs i NFF C-lisens (16 timer).
• Bidra til at alle spillere på Eiger FK opplever varig fotballglede uavhengig av ferdigheter og muligheter,
se samtlige spillere på laget, og å jobbe mot mobbing og intoleranse i gruppa.
• At klubbens og NFFs til enhver tid gjeldende regelverk blir fulgt.
• At informasjon fra klubben gjennomgås og følges opp i praksis.
• Deltakelse på trenerforum/lagledermøter i klubbens regi.
• Ved forespørsel bidra som instruktør på Akademi eller annet.
• Gjennomføre minst ett spillermøte i løpet av året.
• Representere klubben utad på en måte preget av respekt og god sportsånd.

TRENER HAR HOVEDANSVAR FOR FØLGENDE:
• Kvalitativt tilfredsstillende treningsopplegg i tråd med føringer i klubbens Sportsplan og NFF.
• Oppsett av lag til cup/serie-kamper, i samspill med lagledere og trenerteam.
• Sammen med påmeldingsansvarlig i klubben og øvrig trenerteam på laget – melde på lag til seriespill og å
avklare evt. divisjons-plassering.
• Løpende dialog med lagleder om lagets drift og utvikling.
• Følge opp foreldregruppa med relevant informasjon om lagets utvikling og muligheter.
• Sammen med lagleder sørge for å gi sportslig ledelse beskjed om lagets ønskede treningstid.
FORELDRETRENEREN
Foreldretreneren er ryggraden på trenersiden i Eiger FK. Når man kommer inn som foreldretrener for unger i
6-7 årsalderen er det viktig å forstå at fotball læres langsomt, man har stor tålmodighet og at det ikke stresses med
manglende framgang på ferdighet den første tiden. Faktum er at foreldretreneren i de tidlige barnefotballårene snarere er i
en tilretteleggingsrolle for god læring og artige, motiverende økter enn i en trenerrolle i ordets egentlige forstand.
Bruker man tiden i barnefotballen godt og riktig, er det større sjanse for å få tatt ut litt av trenerpotensialet når barna når
slutten av barnefotballen og ungdomsfotballen. Derfor oppfordrer klubben våre trenere til å bruke tida fornuftig og modnes
sammen med barna.

EKSTERNE TRENERE
Når spillerne kommer til 14/15 års alderen er det ønskelig at det også knyttes ekstern(e) trener(e) til lagene. Årsakene
til dette er at foreldre etterhvert faller fra på trenersiden, og/eller at laget har fotballmessige ambisjoner som kan gjøre
ekstern trener med (mer) formell trenerskolering aktuelt.
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KVALIFIKASJONER OG KRAV
Eiger FK er avhengig av at flest mulig trenere har så god kompetanse som mulig. Foreldretreneren tilbys derfor en
omfattende og gratis trenerutdanningspakke som vi egentlig ønsker at alle gjennomfører. Å stå på feltet med gjennomført
NFF C-lisens kurs gir trygghet i rollen som ingenting annet. Trenerutdanning er til stor nytte og glede for både treneren og
for spilleren. Og for klubben er det viktig at våre trenere er villig til å avsette tid til å tilegne seg kompetanse.

TRENIER I EIGER FK
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11

Eiger FK tilbyr alle trenere gratis deltakelse på NFF sitt C-lisenskurs. I tillegg kan trenere som har fullført dette kurset søke
om støtte til videre trenerpåbygging.
NFFs C-lisens trenerkurs
Alle fotballtrenere som ønsker å ta trenerutdanning må begynne med dette kurset som er delt inn i fire delkurs:
• Barnefotballkurset.
• Barnefotball – flest mulig med kvalitet.
• Mot ungdom – lengst mulig.
• Ungdomsfotball – lengst mulig – best mulig.
Delkursene må tas i rekkefølge, og går over 18 kvelder med til sammen 72 undervisningstimer.
I Eiger FK ønsker vi at alle trenere på hvert kull har tatt delkurs tilpasset kullets alder.
Treneforum/lagledermøte
Eiger FK arrangerer i tillegg trenerforum hvert år. Dette er arrangementer der alle trenere er velkommen og der vi kan
bruke tid på vår egen hverdag og lufte våre egne sportslige utfordringer sammen med gode trenerkollegaer.
Øvrige kurstilbud
I tillegg til ovennevnte kurs og kompetansetilbud finnes det flere kurs på markedet, både i regi av forbund og andre
aktører. Trenere som har lyst til å melde seg på slike kurs kan søke om støtte til disse kursene. Søknad leveres klubbens
sportslige ledelse og blir behandlet i sportslig utvalg. Søknad må inneholde informasjon om kursets innhold og målsetting,
samt søkerens eksisterende kompetanse, praksis og ambisjoner som framtidig trener i Eiger FK. Innvilgede søknader får
dekket deler eller hele kursavgiften av klubben.
Politiattest
NFF krever politiattest fra alle trenere i aldersbestemt fotball. I Eiger FK er det derfor ett krav at du som fotballtrener må ha
levert politiattest. Spørsmål om politiattest stilles til klubbens administrasjon.
Medlemskap
Det er ønskelig at samtlige trenere i Eiger FK skal være medlemmer i klubben.

TRENERENS ANSVAR
Enhver trener bør kjenne til hvilke midler man som trener har til rådighet, og hvilke egenskaper man bør ha for å bidra
til at Eiger FK blir spillernes innfallsport til varig fotballglede.
Se hver enkelt spiller
Som trener så skal du se samtlige barn og unge på hver eneste trening, uansett ferdigheter og interesse. Det å føle seg
sett fører til motivasjon og mestringsfølelse. Dra alltid hjem fra feltet med følelsen av at du har pratet til og med alle.
Kombiner det å se alle med det å ta hensyn til gruppa. Det er viktig at man som trener snarest mulig lærer seg navnet
på samtlige spillere, også i spillergrupper på opp i mot 50 spillere.
Du skal se hver enkelt spiller samtidig som du ivaretar gruppens beste og alle spillerne skal være like viktige. Klarer vi i
tillegg å beholde den spilleren som står i fare for å ramle utenfor de aktivitetstilbud som nærmiljøet tilbyr og bidra til flest
mulig gode mennesker med et langt og aktivt liv så har vi lykkes med det aller viktigste.
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Ærlig og tydelig på regler og kriterier
Ved uttak og nominering til kretssamlinger, differensierte lag i ungdomsfotballen osv er det viktig at trenerne er dønn ærlig
på kriterier som gjelder og hvordan uttaket gjøres. Hvis man informerer spillerne i god tid på forhånd og gjennomfører
gode og åpne prosesser, vil man oppnå forståelse og følelse av rettferdighet i gruppa i stedet for at det kan ende opp i
mistenksomhet og misnøye.
På lag mot mobbing og rasisme
Trenere i Eiger FK skal være spesielt oppmerksomme på alle tendenser til mobbing og rasisme i spillergruppa. Det er viktig
å prate med spillerene om dette, og om hvordan vi vil ha det på vårt lag og på vår bane. Det er en selvfølge at Eiger FK
treneren står fram og bekjemper all form for mobbing og rasisme. Vi er som klubb stolt av økende mangfold i klubben vår,
og vi skal bidra til økt toleranse i vår by.
Fair Play
Fair Play er et sentralt prinsipp i all vår aktivitet, og går igjen flere steder i sportsplanen. Eiger FK treneren har spesielt
ansvar for at laget og klubben framstår med en tydelig og målrettet Fair Play profil på trening, i kamp og andre
sammenhenger.
Integrering/spesialtilpasning
Som en stor klubb med bred rekruttering er det naturlig at det også i vår klubb finnes spillere med spesielle behov.
Det kan være kulturelle utfordringer (språk), eller fysiske og psykiske problemer. Det kan være krevende for en trener eller
trenerteam å håndtere en spillergruppe med spesielle behov, men i Eiger FK skal vi tilrettelegge og muliggjøre en
fotballhverdag for alle spillere.
Ta vare på klubbens utstyr
Dersom man ønsker å komme på trening og finne en komplett og ryddig utstyrsbu, som er gjenkjennelig fra gang til gang,
og der det er lett å finne fram nødvendig utstyr til lagets neste økt, er det opplagt at man forlater bua i samme tilstand når
treningen er ferdig.
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MOTIVASJON
Å være sportslig ansvarlig for lag i de yngste årsklassene handler i like stor grad om å være “aktivitetsleder” som “trener”.
En helt sentral oppgave er å motivere spillerne. Som trener kan man skape motivasjon gjennom:
• Aktivisering.
• Variasjon av øvelser.
• Humør og engasjement.
• Trygghet i gruppa.
• Trygghet i trenerrollen.
• Tilpasset trening.
• Mestring og mestringsglede.
• Positive tilbakemeldinger.
Positiv tilbakemelding
Hensikten med tilbakemeldinger (feedback) er å bidra til at mottakeren:
• Videreutvikler ressurser som allerede er i bruk
• Henter ut iboende, men også sovende ressurser
• Blir mer bevisst sine sterke sider
• Selv kan evaluere sine holdninger og handlinger, reflektere, finne løsninger selv
• Når sine mål
Den beste feedback er ros. Ros oppleves som positiv når den:
• Oppleves som fortjent.
• Skjer uten forbehold.
• Er knyttet til konkrete handlinger.
Ros:
• Er døråpner overfor utøver/medarbeider
• Gir trygghet og tilhørighet
• Forsterker handlinger vi lykkes med
• Forsterker observasjonsevne og bevisstgjør

TRENERKONTINUITET
God kontinuitet på trenersiden vil føre til at det relasjonelle forholdet mellom trenere og spillere forsterkes og
trygghetsfølelsen får god grobunn. Noe av det viktigste for å sikre at mange barn og unge er med lenge i fotballen, er
kontinuitet og stabilitet på trenersiden. Trygge spillere står lenger i idretten, og klubben ønsker derfor at de som tar på
seg ansvar som trener i Eiger FK har samme tilnærming. Det ideelle er om de som tar ansvar som trenere i hvert fall har
et 2-3-årsperspektiv på oppgaven, selv om det ikke er noe formelt krav.
LAGLEDER I EIGER FK
Laglederen er lagets administrative leder. I samarbeid med trener har lagleder ansvaret for at alt praktisk fungerer rundt
laget, men treneren tar seg av det sportslige og laglederen det organisatoriske. Det betyr ikke at lagleder må utføre alle
oppgaver på egen hånd, men han/hun har et ansvar for at ting skjer. Oppgaver må jo gjerne delegeres til andre i støtteapparatet eller til foreldre/foresatte uten formelle verv.
Rent konkret betyr det at dette er lagleders oppgaver/ansvar:
• Være et bindeledd mellom laget og styret, og bl.a. representere laget på årsmøtet.
• Gjøre spillere og foreldre kjent med treningssted- og tider.
• Stå for påmelding til seriespill, lokale cuper og turneringer.
• Være ansvarlig for at spillerlisten til enhver tid er oppdatert (noe som er viktig mtp forsikringer)
• Kontrollere og følge opp spilleberettigelse, bl.a. ved at kontingenter er betalt, følge opp røde/gule kort.
• Se til at klubbens målsetninger og retningslinjer, som beskrevet i denne planen, blir fulgt av laget.
• Se til at lagutstyret er tilstrekkelig, respektabelt og i henhold til klubbens retningslinjer.
• Sjekke hvilket tidspunkt som er satt opp for kamp og hvilken bane laget skal spille på.
Vær gjerne i kontakt med motstanderlag i forkant av kamp og få bekreftelse på at de stiller.
• Gi melding til motstander om kampsted og kamptid i de yngste klassene.
• Sørge for å skaffe dommer til alle hjemmekamper der hvor dette ikke er satt opp av kretsen.
• Gi beskjed til egne spillere om tid og sted for kamp.
• Sjekke at medisinkofferten er i orden og fylt med nødvendig utstyr.
• Skrive årsrapport og sørge for at posisjoner og støtteapparatet er besatt med ansvarlige personer.
Ansvarlig for å sende rapporter og resultat av valg til styret i Eiger FK.
• Sørge for informasjon om og gjennomføring av klubbens retningslinjer rundt tobakk og rusmidler.
• Se til at foreldregruppa er informert om lagets aktiviteter, at de får videresendt informasjon fra styret
og at de kjenner til foreldrevettreglene.
• Ta initiativ til sosiale tiltak og arrangement i tilknytning til laget.
• Ha ansvar for å holde webansvarlige orientert om - info, nyheter/aktiviteter og opddateringer som skjer i og rundt laget.
Skal publiseres på web eigerfk.no først - og kan derfra deles ut i de enkelte lags facebook grupper etterpå.
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I Eiger FK legger vi til rette for ferdighetsutvikling for våre spillere. Vi mener at vi gjør det best ved å legge til rette aktiviteten slik at hver enkelt spiller får oppleve følelsen av mestring så ofte som mulig. Trenerne har således et særskilt ansvar
for å tilrettelegge treningen slik at hver enkelt spiller får utfordringer som er i stil med dens ferdigheter. Det kan ikke
være slik at kun de med høyest ferdighet opplever mestring og det å lykkes, men at også de med lavere ferdighetsnivå
stimuleres mest mulig.

SPILLERUTVIKLING

SPILLERUTVIKLING

Spillerutvikling

Dersom en i treningen organiserer øvelser slik at spillere med relativt likt ferdighetsnivå øver sammen, vil en sikre raskere
individuell framgang og best ferdighetsutvikling på alle nivå, som igjen er sentrale forutsetninger for å øke selvtillit og
motivasjon. Gjennom en slik differensiert aktivitet kan en tilpasse utfordringer og kvalitetskrav til hver enkelt spiller, slik at
en både opplever det å lykkes og det å få testet ut sine grenser (jf. ”Flytsone-modellen). På denne måten ønsker vår klubb
å bidra til at spillerne både i barne- og ungdomsfotballen blir værende i fotballmiljøet lengst mulig.

HØY

Opplevd krav,
utfordringer og
oppgaver fra
miljøet
(trener m.fl.)

Angst / stress

E
N
O

S
T
Y
FL
LAV

DIFFERENSIERING
Med differensiering mener vi tilpasset aktivitet, slik at spillere får ulike typer utfordringer ut i fra interesse, ferdigheter og
modning. Å behandle alle fotballspillere likt, utsette dem for nøyaktig samme utfordringer og for den nøyaktig samme
aktiviteten, krever at spillerne lærer på samme måte og med samme hastighet. Det er et faktum at spillere modnes og
lærer i ulikt tempo. Derfor må de påvirkes ulikt på trening og etter hvert i kamp.

Glede /
lystbetont

Dette innebærer at trenerne i valg av øvelser påser at spillere med tilsvarende ferdighetsnivå øver sammen i en del av
treningen. I 11-12 årsalderen utvikles dette mer for å øke selvtillit og skape god selvfølelse for enkeltspilleren uavhengig
av ferdighetsnivå. I ungdoms- og seniorfotballen praktiseres dette fullt ut.

Kjedelig / lite utfordrende

Selvvurdert mestringsevne

HØY

Flytsonemodellen er godt egnet til å forstå og begrunne behovet for differensiert læring. Modellen viser
sammenhengen mellom ferdigheter og utfordringer og viser at de gode opplevelsene (flytsonen) kommer
når utfordringene er tilpasset ferdighetene.

Hvordan skal klubben tilrettelegge og stimulere noen til å bli best, samtidig som vi faktisk ivaretar et av
idrettens viktigste formål og største forpliktelse; å bidra med aktivitet som sikrer varig fotballglede og
deltakelse for bredden.
• Bruke differensiering i lagstreningene.
• Gi tilbud om hospitering og ekstratreninger og kamper på spillerens nivå.
• Sørge for at spilleren blir utfordret gjennom å utvikle hele sitt ferdighetsregister – f.eks ikke
bare ekstrem fart eller styrke.
• Inspirere til egenaktivitet og bidra til at det blir et miljø på banen også utenom treningene.
• Gode råd og veiledning om fokuspunkter, klubbytte osv.
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Eksempel: Ferdighetsøvelser mellom to eller flere spillere. Føring - finting - dribling gir liten treningseffekt for spilleren
med lavt ferdighetsnivå når motstander er spiller med høyt ferdighetsnivå.
Eksempel: I spilløvelser i små grupper vil ferdighetslikhet sikre mer ballkontakt for alle, enn om gruppene var sammensatt
med store ferdighetsforskjeller. Mye ballkontakt er en forutsetning for å øke selvtilliten hos spillerne.
Ved å endre banestørrelse vil en på en god måte differensiere i treningshverdagen, hvor en utfordrer spillerne mer på tid
og rom. I grupper med høyt ferdighetsnivå vil en ved å minke banestørrelsen presse spillerne mer på tid og rom, hvor de
må ta raskere beslutninger oftere. I grupper med lavere ferdighetsnivå vil en ved å forstørre banestørrelsen skape mer
trygghet og mestring, gjennom at de får bedre tid og dermed lykkes oftere. På denne måten tilpasses utfordringene til de
individuelle behov og læringseffekten blir størst for alle. Metoden bidrar til at spillere med høyere ferdighetsnivå skjerper
seg optimalt hele tiden og de på lavere ferdighetsnivå blir mer involvert og dermed mer aktive i treningen.

JEVNBYRDIGHET
Med jevnbyrdighet mener vi at alle skal få oppleve mestring i kamp og på trening. Vi ønsker at spillerne våre skal glede
seg til treningsøkta og til kampen. Jevnbyrdighet er ett middel som gir den enkelte mestringsfølelse på feltet og i kampen.
Som igjen gir positive utslag på selvtillit og holdninger og fører til utvikling. Differensiering er vårt virkemiddel på feltet for
å få jevnbyrdighet, mens jevne lag og jevnbyrdig motstand er det som skal føre til jevnbyrdighet i kamp.
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HOSPITERING
Våre lag, spesielt i ungdomsfotballen, må årlig håndtere seleksjon og utvelgelse til ulike spillerutviklingstiltak som i nivå
ligger over klubbtreningen. Dette kan være utviklingsklubbsamlinger arrangert av egen klubb eller samarbeidsklubber, eller
sonesamlinger og kretssamlinger i regi av Rogaland Fotballkrets. For legitimitet og ro i spillergruppa i forbindelse med
slike uttak, er det viktig at det skjer på en ryddig og transparent måte, basert på kjente kriterier.
Det er ulike måter å definere talent på. Begrepet talent brukes kanskje oftest om fotballspillere som er i stand til å utføre
særlig gode prestasjoner, men vi knytter også ofte talentbegrepet til alder. Talent forveksles ofte med tidlig fysisk
modenhet, noe som kan resultere i at utøvere som er tidlig utviklet eller er født tidlig på året blir prioritert i
treningsarbeidet. Det siste er kalt “relativ alderseffekt”, og er et kjent fenomen i barnefotballen og spesielt i
ungdomsfotballen.
En mye brukt definisjon er denne: ”Talent er en medfødt kapasitet som gir et individ mulighet for å utvise eksepsjonelt
høyt prestasjonsnivå innenfor et område som krever spesielle ferdigheter og intensiv trening.” Viktigere enn å beskrive
enkeltspillere som “talenter” er det å stimulere til at alle får realisert sitt potensiale og blir så gode som de ønsker å bli.
Et talent er således en spiller som har evne og vilje til stadig utvikling og bevisst øker sitt potensial.
NFF har i sin landslagsskole definert potensiale som «spillere som har et eierskap til egen utvikling, og en indre
motivasjon som gjør dem i stand til å tilegne seg og maksimere egne ressurser i løpet av den neste tiårsperioden».
De ser etter spillere med eierskap til egen utvikling:
• Trener mye: En forutsetning for å bli god er mye trening. Vi leter derfor etter spillere som har trent og trener mye.
Spillere som øver på egenhånd med ball, kjører styrkeøvelser etter fellestreninga osv.
• Tilstedeværelse: Like viktig som antall treningstimer, er tilstedeværelse i den enkelte økta. Vi leter etter spillere som
lever seg inn i aktiviteten og som gir alt for å vinne sine «kamper i kampen».
• Tester egne grenser: Skal man ha utvikling, så må man i dag prøve på det man ikke klarte i går. Vi leter etter, og
ønsker å legge til rette for, spillere som går ut av komfortsonen. Spillere som forsøker å dra av lagets beste forsvarspiller,
som tar det ekstra draget, som bruker venstra, selv om høyre er bedre, osv.
• Nysgjerrige og reflekterte: Vi leter etter spillere som er sine egne trenere. Spillere som tenker igjennom
«Hva det var jeg gjorde bra, og hvorfor?» og «Hva kunne jeg gjort bedre, og hvordan?».
Spillere som aktivt innhenter kunnskap og som lytter til råd fra trenere og medspillere.

KRITERIER FOR HOSPITERING
Det er enkeltspillerens behov for utfordringer i en prestasjonsgruppe med høyere nivå som skal være drivende faktor
for hospitering.
• Spilleren skal ferdighetsmessig være god nok til å spille kamp ett årskull opp.
• Spilleren må være robust nok til å trene/(spille) for det laget spilleren hospiterer på.
• Spilleren må ha en treningsiver utover det normale og kunne dedikere seg til å delta mye på trening.
PROSESS
Det er klubbens sportslige utvalg som formelt er ansvarlig for hospiteringsordningen. Det er viktig at spiller- og
trenerutvikler/sportslig leder kontaktes angående hospiteringsordninger da dette krever god styring ift totalbelastning
for den enkelte spiller. For spillere tilhørende barnefotballen og de første år i ungdomsfotballen, må også foreldrene
være involvert.
• Spillerens hovedtrener i samarbeid med trenerteamet på laget skal nominere spilleren som hospiteringskandidat.
• Klubbens spillerutvikler (eventuelt sportslig utvalg) skal vurdere og eventuelt godkjenne spilleren som
hospiteringskandidat.
• Sportslig leder og/eller spillerutvikler skal innhente samtykke fra spilleren og spillerens foreldre.
Spilleren MÅ være motivert.
• Sportslig leder og/eller spillerutvikler informerer/koordinerer med hovedtrener på det laget/kullet som spilleren
skal hospitere på.
I kommunikasjon med spiller, foresatte og trenere skal følgende minimum være avklart:
• Tidsramme for hospitering. Her anbefales at det evalueres etter fire uker.
Spillerutviklere er ansvarlig for at dette gjennomføres.
• Hvilket lag spilleren skal trene og eventuelt spille med.
• Antall treninger per uke på det laget spilleren hospiterer med.
• Eventuell kampfrekvens dersom spilleren skal spille kamper for det laget han/hun hospiterer med.
• I utgangspunktet skal spilleren også trene og spille for eget lag.
Naturlige tema vil være om spilleren skal hospitere enda tettere eller om spilleren faktisk skal flytte til overårig lag på
permanent basis (kun unntaksvis).

For de aller fleste spillerne betyr det treninger og kamper på sitt eget lag. Men for enkeltspillere, som er helt i toppen i sin
egen årsklasse når det gjelder holdninger, innstilling og ferdigheter, må klubben se på andre løsninger i enkelttreninger
og enkeltkamper på nivå over det de spiller og trener på til daglig. Det kan ikke være fødselsåret alene som avgjør hvilken
klasse/nivå man skal spille fotball i, men også ferdighetsnivået.
Vi som trenere skal til en hver tid holde spilleren i sentrum. Det er ikke ønskelig at noen av trenerne våre har spesielle
”eierforhold” til spillerne. Dersom spilleren åpenbart er på feil nivå i forhold til flytsonen, forplikter vi oss i forhold til
rammeverket å utvide spillerens arena. Dette er en kontinuerlig prosess mellom Spiller- og trenerutvikler/sportslig leder,
trener i ”moderlag” og ”hospiteringslag”, samt spilleren og evt. hans/hennes foresatte.
Med hospiteringsspiller mener vi spillere som ut fra et faglig ståsted har behov for utfordringer utover det man klarer å gi i
spillerens eget lag. Det er viktig å se forskjellen på hospitering og det å flytte opp spillere med bakgrunn i antallsproblematikk. Det er ikke å anses som hospitering dersom man av årsaker knyttet til å fylle opp spillerstaller i årsklasser
over på grunn av mangel på spillere, flytter opp spillere som i utgangspunktet ikke ville være ansett for å være gode nok
og modne nok for klassen over.
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KRITERIER:
For å bli nominert til eksterne samlinger skal spilleren ha vært/være representert på eget Eiger akademi.

SPILLERUTVIKLING

SPILLERUTVIKLING

NOMINERINGSPRINSIPPER SPILLERUTVIKLINGSTILTAK
Ved nominering/uttak til interne og eksterne spillerutviklingstiltak skal følgende kriterier og
fremgangsmåte legges til grunn.

Personlige egenskaper:
• Gode holdninger.
• Evne til å lære.
• Motivasjon og vilje til utvikling via egentrening.
• Sosiale egenskaper/’type’ (rolle i spillergruppa).
Ferdigheter:
• Fotballforståelse.
• Hurtighet (bein, hode).
• Overblikk, evne til å orientere seg.
• Teknikk, mottak/pasning, touch.
• Spesielle spissferdigheter (hodespill, tilslag etc.).
• Fysikk/utholdenhet.
PROSESS
• Hovedtrener gjennomfører en kartlegging av sine spillere basert på fastsatte kriterier for kartlegging av spillere
i Eiger FK (se over) i samarbeid med øvrig trenerteam i laget/kullet.
• Dersom kriteriene i tiltaket åpner for nominering av underårige skal hovedtrener for årskullet under også gis anledning
til å komme med innspill.
• Trenerne avgir sin innstilling til spiller- og trenerutvikler (som også er nomineringsansvarlig) som legger saken
fram for endelig avgjørelse i Sportslig Utvalg.
• For å sikre objektivitet og habilitet kan SU oppnevne flere trenere til å delta i vurderingen sammen med
nominasjonsansvarlig. Foreldre skal ikke ta del i vurderingen av egne barn.
• Vi nominerer også i forhold til tiltaket, og nominerer mange der det er rom for det.
• Spillerutvikler er hovedkontaktperson mot aktivitetene/tiltakene.
Det er viktig at vurderingen skjer i fellesskap i trenerteamet. Spillerutvikler er ansvarlig for prosessen og skal veilede og ta
del i vurderingen.
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AKTIVITETSFRITIDSORDNING
Aktivitetsfritidsordning (AFO) er et tilbud etter skoletid for gutter og jenter i 1-7 klasse. Hovedfokuset er på ulike fysiske
aktiviteter med mye lek og moro - ikke bare fotball. Hensikten er å være i aktivitet og ha det kjekt samt skape samhold.

SPILLERUTVIKLING

SPILLERUTVIKLING

AFO, FFO og Akademiet
FOTBALLFRITIDSORDNING
Fotballfritidsordning (FFO) er et tilbud for gutter og jenter 1-7 klasse som ønsker litt mer fotballaktivitet enn AFO. Fokus
på øktene er teknikk og taktikk men med mest teknisk trening. Hensikt er å sikre rekruttering, skape relasjoner, fokus på
spillerutvikling, individuelle og relasjonelle ferdigheter og selvsagt å ha det kjekt.
EIGERAKADEMIET
Eigerakademiet er et ekstra tilbud til de som ønsker å trene mer. Akademiet er åpent for barn i 4-10 klasse, med hovedvekt av aktiviteten lagt utenom sesongen. Motivasjon og gode holdninger er essensielt for å delta, hvor det ferdighetsmessige også spiller inn i de eldste årsklassene. Spillere fra hele Dalane kan være aktuelle på disse samlingene.
Det overordnede fokuset ligger på mye spill og tekniske øvelser - ALT med ball. I tillegg fokuseres det på systematisk
ferdighetsutvikling med temabaserte øvelser og på detaljer. Eiger ønsker å være best på spillerutvikling i distriktet og
jobber målbevisst og hardt for å utvikle morgendagens og fremtidens spillere, og har en klar og tydelig plan på hvordan vi
ønsker dette.
• Mye spill med motstand.
• Små baner.
• Tidvis få touch.
• Coache på valg og spillestil.
• Spill langs bakken.
• Utvikle gode ballspillere.
• Fokus på holdninger.
• Fokus på rett innstilling på trening.
• Fokus på mental inngang til trening og kamp. Hvordan er vi forberedt til trening og kamper?
• Fokus på konsentrasjon i alt vi gjør.
• Fokus på kvalitet.
• Stille krav til hverandre, men man må da først stille krav til seg selv.
• Mye føring med retningsforandringer.
• Fokus på drible, vende. Fokus på balltempo, og det å kunne føre ball i åpent rom med fart og ballkontroll.
• Fokus på spill gjennom pressledd, og komme inn i rom MED ballkontroll.
• Fokus på å true 100 %, og det gjennom motsatte bevegelser.
• Mange øvelser 1 vs 1, og 2 vs 2.
• Overtallsspill.
• Pasningsspillet skal i stor grad være bevegelsesstyrt. Vi jobber mye med blikk og orientering i forkant.
Observere fjern og nærrom.
• Vi ønsker en spillestil ,der vi ikke nødvendigvis skal være avhengig av formasjon for å lykkes.
• Vi ønsker å ha spilleren i sentrum, men også fokus på å utvikle lag, og det å bli gode SAMMEN

Merkeprøver
NFF ‘S MERKEPRØVER
Fotballferdighet = Valg av handling + utførelse av handling til fordel for laget.
NFFs merkeprøver dreier seg om teknikk (utførelse) og ikke valget, som jo er en
sentral del av fotballferdigheten og som må trenes på i andre sammenhenger
(mye småspill). Merkeprøvene deles inn i «Minimerket» og «Teknikkmerket»:
Minimerket
Alle gutter og jenter kan ta Minimerket I og 2 til og med det året de fyller 12 år.
Minimerket består av to nivå, Minimerke I (blått) og Minimerke II (rødt). De som
ønsker å gå videre til Teknikkmerket bør først ha tatt Minimerke I og 2.
Teknikkmerket
Alle gutter og jenter kan ta Teknikkmerket til og med det året de fyller 14 år.
Teknikkmerket finnes i fem ulike varianter; blått, rødt, bronse, sølv og gull.
Gjennomføringene av merkeprøvene administreres av Sportslig Utvalg.
Kontroll av merketaking gjøres av eksterne trenere – evt trenere som
ikke tilhører spillerens lag.
Foreldre/foresatte skal ikke evaluere egne barn i merketakingen.
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Lisens og forsikring
LISENS OG FORSIKRING

DOMMERE

FOTBALLFORSIKRINGEN
Gjensidige Forsikring er NFFs samarbeidspartner på Fotballforsikringen.
All informasjon om Fotballforsikringen finner du på deres hjemmesider http://www.fotballforsikring.no
Generelt
• Fotballforsikringen 2016 gjelder fra og med 1. mars 2016 til og med 28.februar 2017.
• Fotballforsikringen er en kollektiv forsikring fremforhandlet av NFF på vegne av medlemmene.
• All kommunikasjon vedrørende Fotballforsikringen vil være elektronisk.
• Forsikringsbevis- og vilkår finner du på www.fotballforsikring.no
• Det er klubbens ansvar å informere alle sine medlemmer om Fotballforsikringen

Dommere
ALLE SENIOR KAMPER
arrangert av krets/fotballforbund er satt opp med dommere (A lag, B lag, Damelag, jr herre og dame),
unntak her er 7er fotball der klubben må skaffe dommer selv.
GUTT OG JENTE 16
blir det satt opp dommere i fra kretsen. Her kan det være unntak for lag som spiller i de laveste divisjoner, men hvis det er
7er fotball så ordner klubben dette selv.

GUTT OG JENTER 13/14/15
så setter kretsen opp dommere i elite/1 div. Det kan også unntaksvis bli satt opp dommere i 2 div., men det avhenger av
hvor mange dommere som er tilgjengelige.
MINI FOTBALL
her setter klubben opp dommere selv. Leder for minifotballen setter opp kampoppsettet og videresender dette til dommeransvarlig som fyller inn med dommere. Oppsettet blir sendt ut til lagledere når alle kampene er satt opp med dommere.
Alle oppmenn/lagledere bør ta kontakt med dommer dagen før kamp og forsikre seg at dommeren møter til kamp.
Alle lag skal ta imot dommer og vise dommer til garderobe. Etter kamp oppsøkes dommer for å signere kamprapport og å
ta imot dommerregning. Kamprapport brukes fra 13 år og oppover.
Betaling av dommere; Fra 13 år og oppover leveres dommerregning til daglig leder. De som dømmer minifotball får betalt
av lagleder. Lagleder fører skjema over hvor mye som er betalt i dommerutgifter og leverer dette skjemaet til daglig leder.
Disse leveres til sommerferie og etter sesongslutt.

KLUBBDOMMER
Det blir arrangert klubbdommerkurs hver vår og det er disse dommerne som bli satt til å være dommere i kampene i
minifotball. De som har gjennomført klubbdommerkurs vil etter 1 år få et oppfølgingsmøte med dommerveileder i klubb
vedrørende veien videre.
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Forsikring av barn 0-12 år
• Gjensidige Forsikring er fra 1. januar 2016 Norges Idrettsforbund sin samarbeidspartner på Barneidrettsforsikringen.
• Barneidrettsforsikringen gjelder opp til den dagen spilleren fyller 13 år.
• Barneidrettsforsikringen er nå innlemmet i Skadetelefonen og vilkår- og ytelser er forbedret.
• Med dette som utgangspunkt er aldersgruppen 0-12 år tatt ut av Fotballforsikringen
(fra 1. mars 2016).
• Kravet for å være dekket av Norges Idrettsforbund sin Barneidrettsforsikring er at tiltaket der
skaden oppstår skal være i regi av et idrettslag/klubb.
Lagsforsikring 13-19 år
Det er klubbens ansvar at spillere har gyldig forsikring. Spillere må være registrert som aktive med lagsforsikring i
Fotballens Informasjons og kommunikasjonssystem (FIKS) inneværende sesong.
Lagsforsikring senior
Det er klubbens ansvar at spillere har gyldig forsikring. Forsikringspremien for det aktuelle laget må være betalt innen
fastsatt frist og spillerne må være registrert som aktive med lagsforsikring i Fotballens Informasjons og
kommunikasjonssystem (FIKS) inneværende sesong.
Faktura for lagsforsikring for påmeldt lag senior blir sendt klubbene via e-post fra NFF i mars måned.
• Betalingsfrist for lagsforsikring senior er 14 dager.
• Betales forsikringspremien innen fristen vil spillerne på det aktuelle laget være forsikret med virkning fra 1. mars 2016.
• Dersom lagforsikringen ikke betales innen betalingsfristen innebærer dette at ingen av spillerne er forsikret, verken på
trening eller i kamp.
• Spillere uten gyldig forsikring har ikke tilgang til Skadetelefonen og vil ikke kunne benytte forsikringen ved skade.
Trener, leder og dommer
Alle klubbens aktive registrerte (i FIKS) trenere, ledere og dommere er dekket av grunnforsikringen.
Utvidet forsikring
Utvidet forsikring kan kjøpes for spillere i alle aldersgrupper og bestilles elektronisk via www.fotballforsikring.no
Bruk av leggbeskyttere
Alle spillere i klubben plikter å bruke leggbeskyttere på trening. Det skal nektes spillere å trene dersom
leggbeskyttere ikke brukes. Ingen forsikring gjelder dersom leggbeskyttere ikke brukes.
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Retningslinjer for cuper
og lån av spillere
ANTALL TURNERINGER
Eiger FK dekker tre cuper/tuneringer per lag per sesong. Flere cuper/turneringer utover det skal søkes om til sportslig
utvalg igjennom leder for avdelingen laget hører til. Dette gjelder ikke egne og lokale cuper/turneringer.
RETNINGSLINJER CUPER OG TURNERINGER
Med bakgrunn i klubbens størrelse og ressurser som benyttes på cuper og turneringer, anses det å være et behov for å ha
visse retningslinjer og styring/kontroll med de enkelte årskullenes deltakelse i cuper og turneringer.
Følgende retningslinjer legges til grunn:
Egne cuper/turneringer
Cuper og turneringer i regi Eiger FK skal støttes – og godkjennes av sportslig utvalg og hovedstyret.
Det samme gjelder dersom enkelt-lag ønsker og arrangere denne type sportslige arragement.
Det forutsettes at alle lag deltar på klubbens egne cuper og turneringer i aktuelle årsklasser.
Overnattingsturneringer
Klubben har som målsetning å delta på en ”større” overnattingsturnering årlig med jenter/gutter 11-19 år. Det skal
legges til grunn både sosiale og sportslige faktorer ved valg av overnattingsturnering hvor sistnevnte faktor veier tyngst i
de øverste aldersklassene. Spillernes alder og reiseavstander skal også tillegges vekt. Det er en målsetning å ha stabilitet
knyttet til hvilke turneringer det deltas på. Dette bl.a. på grunn av enklere planlegging, forutsigbarhet for foreldre, trenere
og spillere.

Ansvarlig for planlegging og gjennomføringen av deltakelse sørger for påmelding og informasjon til alle spillere/foreldre.
Før påmelding skal det settes opp et enkelt budsjett for klubbens utgifter. Dette legges fram for SU som sammen med
hovedstyret tar endelig stilling til spillernes egenandeler. Dersom ikke annet er oppgitt oversendes dette til leder i SU.
Dagsturneringer
Dagsturneringer er et viktig supplement til seriespill og øvrig deltakelse i turneringer og det er en målsetning at lagene
skal kunne delta på 1-2 dagsturneringer i tillegg til klubbens egne. Det skal legges vekt på spillernes alder og reiseavstander ved valg av turnering. Det er også her en målsetning med stabilitet på deltakelse, og det må sees noe i
sammenheng med hvilke lag som deltar på våre egne cuper. Det oppfordres til å delta på forskjellige turneringer slik at vi
sprer oss litt rundt i «lokale « klubber. I ungdomsklassene skal sportslige hensyn veie tyngre enn i miniklassene ved valg
av cup. Vi bør også prioritere deltakelse i cuper arrangert av våre nærmeste naboklubber (Egersund IK). Disse turneringene
«teller ikke» over antall turneringer? Det er ikke utarbeidet noen liste over dagsturneringer da trenerne sitter med god
oversikt over dette. Ved tvil/usikkerhet spørres SU alternativt trener på årskull over.
Det er avsatt egne budsjetter for dagsturneringer basert på et estimert antall spillere og deltakerpris. Det er forskjell på
deltakeravgiftene i de ulike cupene. Deltakelse på en cup med høy deltakeravgift kan følgelig medføre at antall cuper totalt
for årskullet blir redusert. Det samme gjelder dersom klubbens økonomiske situasjon tilsier det.
Søskenlag
Søskenlag er i all hovedsak for spillere som har andre søsken med i samme cup/turnering.
For å kunne ha en overordnet oversikt på disse forholdene skal all deltakelse på forhånd godkjennes av SU.

LÅN AV SPILLERE - TURNERINGER OG CUPER
Se side 21.

Ved overnattingsturneringer skal lag i Eiger regi overnatte på skole der hvor det er mulig.
Som angitt i tabellen nedenfor er det turnerinigskomiteen som står ansvarlig for gjennomføringen av deltakelsen.
Dersom et årskull ønsker å delta på annen turnering enn oppgitt nedenfor eller at laget (-ene) ikke ønsker å delta
på noen overnattingsturnering skal dette på forhånd fremmes for SU for godkjenning.
Det er beregnet 2 overnattings-turneringer pr. lag. Ved ønske om å delta på flere overnattingsturneringer kontaktes
sportslig utvalg. Valg av andre overnattingsturneringer skal ikke gå på bekostning av de som her er oppsatt og som er
gjeldende for Eiger FK.

CUP		ÅRSKULL		ANSVAR?
Lyngdal Cup

10-13 år		

Turneringskomitè

Cup No 1		

13-19 år		

Turneringskomitè

Gimle Cup		13-19		Turneringskomitè

Ansvarlig for planlegging og gjennomføringen av deltakelse sørger for påmelding og informasjon til alle spillere/foreldre.
Før påmelding skal det settes opp et enkelt budsjett for klubbens utgifter. Dette legges fram for SU som sammen med
hovedstyret tar endelig stilling til spillernes egenandeler. Dersom ikke annet er oppgitt oversendes dette til leder i SU.
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Sesongavslutning

Senioravdelingen får sin avslutning i starten av februar når årsmøte skal avholdes. Spillerne som er innunder
senioravdelingen får her sine utmerkelser og sine fortjente oppmerksomheter gjennom pokaler for det som har blitt vist
gjennom sesongen året før. Lagene i senioravdelingen og spillerne her mottar ikke hver sine treningspokaler.

Eiger FK avholder årsavslutninger for de tre avdelingene som klubben er delt inn i; barneavdeling, ungdomsavdeling
og senioravdeling. Sistnevnte holdes sammen med klubbens årsmøte i starten av februar påfølgende år. Barne- og
ungdomsavdelingen avholder sine årsavslutninger etter endt sesong, som regel en gang i november. Etter en lang og
forhåpentligvis god, opplevelsesrik og lærerik sesong, ønsker klubben å gi trenere og spillere en oppmerksomhet for
arbeidet og alle timene som er lagt ned. Alle klubbens medlemmer – spillere, trenere, ledere, representanter fra
næringslivet, foreldre og foresatte inviteres og samles i Hålå ved disse avslutningene.

POKALENE SOM DELES UT FOR SENIORLAGENE ER:
Trening
Gis til spilleren med best treningsfremmøte – udiskutabel innsats på treningene.
Gir alt av seg selv, for seg selv – for sine lagkamerater og for klubb.

I barneavdelingen får spillerne hver sin treningspokal og blir lagvis avbildet sammnen med sine trenere, og får sin
velfortjente applaus. Det serveres bakervarer og brus, samt kaffe til de voksne. Det arrangeres utloddning med flotte
premier og trekningen av denne er alltid stas, både for store og små. Avslutningen for de minste avholdes i hallen, og
trening innendørs utgår derfor i denne perioden.
I ungdomsavdelingen bygger man videre på arbeidet fra barneavdelingen, og også her deles ut treningspokaler til alle
spillerne. Her kan det ofte være et større krav til treningsfremmøte (70 %) for å motta treningspokal. Dette avgjør lagets
trenere, men skal på ingen måte være slik at det kan oppfattes som å bli hengt ut. I tillegg til treningspokaler deles det i
ungdomsavdelingen ut en innsats, en fremgang og en Fair Play pokal. Det er de respektive lags trenere som da har
oppsummert sesongen og kommet frem til de nevnte utmerkelsene. Det bør begrunnes på avslutningen hvorfor akkurat
han/hun får utmerkelse. Det serveres gjerne pizza og brus, samt kaffe.
I ungdomsavdelingen kåres også et årets lag. I tillegg en årets jentespiller og en årets guttespiller. Det er spillerutviklerne i
klubben som skal komme frem til og innstille til disse kåringene. De skal gjennom en hel sesong ha god dialog med
trenere på alle lag, i tillegg til leder for ungdomsavdelingen. Spillerutviklerne og ungdomsleder skal ha en god og brei
oversikt over spillere på de forskjellige lag. De skal følge lagene så godt som mulig både i trening og kamp – i tillegg til
egne akademier og fotballskoler. Spillerutviklere er representanter i sportslig utvalg, og skal her fremlegge deres innstilling
til kåringene. Sportslig utvalg godkjenner da dette gitt at det ikke er noe som skulle tilsi annet. Det gis noen små føringer
for å kåre årets lag og spillere. Spillere som har representert Eiger FK på kretssamlinger tildeles også utmerkelse og får
sin velfortjente oppmerksomhet på avslutningen.

Fair Play
Gis til spilleren som har vist gjennom en hel sesong gode holdinger overfor seg selv, lagkamerater, trenere og klubb.
Dette er spilleren som viser gode holdninger og opptrer i henhold til Fair Play gjennom hele sesongen, og i tillegg
oppmuntrer til fair play på trening og i kamp.
Toppscorer
Gis til spilleren som har scoret flest mål igjennom hele sesongen. Gjelder også treningskamper og cuper.
Årets spiller
Stemmes frem av spillerne selv.
På årmsøtet tildeles også utmerkelser til ledere, trenere og personer som har hatt andre verv i klubben for sesongen som
har gått. På årsmøtet kan det deles ut andre utmerkelser etter innspill/forslag til personer med flere års tjeneste og/eller
stor innsats for klubben. Det står mer om klubbnålene og disse utmerkelser i vedtektene til Eiger FK.

KRITERIER FOR ÅRETS LAG:
• Stor sportslig fremgang i løpet av sesongen.
• Strukturert arbeid med fokus på trygghet og trivsel – skape god lagmoral og godt samhold i tillegg til å ha fokus på
spillerutvikling i eget lag.
• Jobber etter klubbens retningslinjer og etter sportsplanen – herunder fair play og holdninger.
• Gode resultater å vise til i serie og cuper på høyest mulig nivå etter hva man mener laget har best utbytte av.
• Være gode ambassadører for klubben innad og utad.
• Deltakelse på dugnader og ellers på arrangementer i klubbens regi.

KRITERIER FOR ÅRETS JENTE OG GUTTESPILLER:
• Stor sportslig fremgang i løpet av sesongen.
• Stabilitet på høyt sportslig nivå over gjennomsnitt for alderstrinnet.
• Miljøfaktor i forhold til laget.
• En som er lagspiller og yter også i motgang – tar ansvar.
• En som gjør medspillere gode.
• En som tør prøve/gjør uventede ting på banen.
• Utvise gode holdninger gjennom hele sesongen.
• Nominert til eget akademi.
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GODE OPPLEVELSER FOR BARN OG UNGDOM ER KLUBBENS ANSVAR
Det er krevende å lykkes med å tilrettelegge for alle med mye og god aktivitet. En rekrutteringsplan bidrar til en stabil og
forutsigbar klubbdrift. Sportsplanen sikrer kvalitet på treningsfeltet og kamparenaen, og krever solid implementering og
oppfølging av klubbens trenere gjennom sportslig utvalg.

REKRUTTERING

REKRUTTERING

Rekruttering

En av de viktigste oppgavene Eiger FK har som klubb er rekruttering. For å sikre kontinuitet i arbeidet med å rekruttere og
unngå at årganger faller bort er det viktig å ha retningslinjer og planer for hvordan klubben skal jobbe med dette. Dette
arbeidet ligger på flere plan i klubben, og virkemidler for å få barn og unge med foresatte/foreldre til å komme akkurat
til Eiger FK er noe som må styres og planlegges også fra hovedstyret. Arbeidsoppgaver - evt. en rekrutteringsgruppe bør
settes derfra. Denne sportsplanen er et rekrutteringsverktøy i seg selv. Her fokuserer klubben på det sportslige tilbudet
som skal være tilpasset alle. Det fokuseres på bredden – “en klubb for alle” – og det legges stor vekt på trygghet, trivsel
og holdninger. Samtidig skal vi være en klubb det er lov å bli god i, og vi skal ha et a-lag på et nivå som tiltaler dem som
vil litt mer. Etterleves denne planen – tydeliggjør den og gjør den kjent, så er det en god rekruttering i seg selv. Den
forteller hva klubben står for – visjoner og verdier - hva som ønskes fra klubben og målsettinger vi har. I tillegg hva som
kan forventes av Eiger FK som klubb for sponsorer, spillere, foresatte/foreldre, besteforeldre, trenere og ledere.
Punkter som er utgangspunktet for rekrutteringen i Eiger FK
• Det første møtet med fotballen er viktig. Rekrutteringstiltak må derfor være både gjennomtenkte og helhetlige fra
klubbens side. Det er viktig å ivareta en god balanse og oppmerksomhet mellom jenter og gutter i klubbens plan.
Ta vare på de som begynner fra første stund, av spillere, foreldre/foresatte og trenere.
Være til stede – gi råd og veiledning.
• Klubben skal ta nødvendig hensyn til flerkulturelle og funksjonshemmede.
• Klubben skal ha A-lag på et nivå som gir motivasjon for lagene nedover. A-lagets spillere skal være forbilde for andre
spillere i klubben. A-laget skal drives som et flaggsklip og opptre som et.
Hvor er det mulig å rekruttere fra?
• Lekegrupper, AFO/FFO, skoler (valgfag) osv.
• Nybegynnerskoler, fotballskoler.
• Skoler fra hele kommunen – geografisk tilpassede treninger for de yngste (gymsaler osv)
• Fargerik fotball, diverse integreringstiltak.
• Rekrutteringsdager/kvelder/helger.
• Rekruttering gjennom sosiale medier.
• Rekruttering gjennom klubbens hjemmeside – www.eigerfk.no
• Gjennom synlighet i nærmiljøet.
Eiger FK skal tilby en god sportslig arena for barn og unge, hvor vi har tett kontakt og samarbeid med nærliggende barnehager og skoler. For strategi og praktisk gjennomføring av rekrutteringsarbeidet, henvises det til egen rekrutteringsgruppe/
rekrutteringsplan.
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For nyheter, mer info og kontaktinformasjon:

www.eigerfk.no

