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1 Forord / Innledning  
Sportsplanen (SP) i Lervik IF danner grunnlaget for hvordan vi utøver våre sportslige aktiviteter. Den bygger på 

vårt verdigrunnlag og klubbens overordnete målsetninger. Sportslplanen skal beskrive hvordan klubben ønsker å 

prioritere i ulike situasjoner og hvordan vi definerer den røde tråden i vårt sportslige utviklingsplan. 

 

Målsetning for de respektive lagene kan og vil variere, men vi skal ha en plattform som gjør spillerne trygge slik 

at de kan føle mestring på sitt nivå. Med andre ord så skal dette være førende for hvordan vi driver lagene og 

gjennomfører treningene. 

 

For at dette skal være gjennomførbart, plikter trenere og oppmenn å gjøre seg kjent med og følge innholdet i SP. 

Det vil naturligvis dukke opp situasjoner og hendelser som setter trenere/oppmenn ovenfor valg som kan være 

vanskelige og/eller av karakter som berører de aktive og om ikke beskrives i SP. Her har trenerkoordinator (TK) 

en sentral rolle som samtalepartner og rådgiver. 

 

Lervik IF skal være en arena fri for mobbing. Nulltoleranse! Vi skal også ha fokus på «fair play». Like viktig er 

det hvordan vi som trenere opptrer som gode rollemodeller i kamp og på trening. Vi er forbilder og 

voksenpersoner. Eksempelets makt er mye sterkere enn vi aner! 
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2 Visjoner og verdigrunnlag 
Lervik IF skal bygge all sin ønskete aktivitet på det verdigrunnlag som er utarbeidet av klubbens medlemmer og 

vedlikeholdt av de til enhver tid sittende tillitsvalgte i hovedstyre og gruppestyrer. 

 

Klubbens verdigrunnlag er beskrevet: Verdier og visjon Lervik IF. SP baserer seg på de føringer som er gitt i 

dette dokumentet. 

 

2.1 Visjon 
Vår visjon er at Lervik IF skal skape forutsetninger for at alle aktive skal føle at de mestring gjennom et 

aktivitetstilbud tilpasset sitt eget ferdighetsnivå. 

 

 

 

2.2 Verdigrunnlag 
Våre verdier skal hjelpe oss å være tydelige overfor våre medlemmer, støttespillere, trenere, foresatte og ellers 

alle som har et forhold til oss: 

 

- På alle nivåer i klubben skal individuell mestring stå i fokus for våre prioriteringer 

- Hos oss er det en overordnet prioritet å bevare flest mulig lengst mulig 

- Det skal være lov å bli god i Lervik – Vi definerer det å bli god som «best mulig», dvs å utnytte sitt eget 

potensiale innenfor rammen av egne evner 

- Vi har respekt for hverandre og inkluderer alle i fellesskapet – det være seg på laget eller i styrerommet 

- Lervik setter ball i sentrum, men oppmuntrer til allsidighet 

- Vi tror at inkluderende grupper basert på likeverd og respekt fostrer glede og samhold – på tvers av al-

derstrinn og kjønn 

- Klubben skal være en synlig og positiv bidragsyter lokalt – Vårt fokus er å skape et mer aktivt lokal-

miljø for alle 

 

2.3 Vårt hovedmål 
Lervik IF skal være en breddeklubb som fokuserer på å skape aktivitet for alle aldersgrupper. Allsidighet skal 

prege de første årene i klubben hvoretter man over tid skal etablere håndball- og fotballgrupper på alle 

alderstrinn og for begge kjønn. Våre aktive skal føle glede ved å komme til klubbhuset og mestring når de går 

hjem. 

2.4 Barneidrett, håndball og fotball 
Allsidighet er viktig i Lervik IF. Barneidrettsgruppa fokuserer på dette fra tidlig alder med et bredt tilbud av 

aktiviteter. Fokus skal være på at fysisk aktivitet er gøy. De første årene i BIG skal ha som hovedmål å etablere 

gode og store grupper som ønsker å drive allsidig innenfor klubbens hovedaktiviteter håndball og fotball. 

 

I Lervik IF skal samtlige utøvere prøve ut både håndball og fotball. De som er trenere hos oss forplikter seg til å 

gi dette tilbudet. Klubbens årshjul skal følges og aktivitetsnivået legges opp slik at man spiller fotball i 

fotballsesong og håndball i håndballsesong. 

 

Når utøverne går over i ungdomsgruppene skal treningstilbud tilpasses de idrettene den enkelte deltar i.  

 

«LERVIK IF – MESTRING FOR ALLE» 

https://www.dropbox.com/s/4yu00f4vd4l1hz6/Verdier%20og%20visjon%20-%20Lervik%20IF.pdf?dl=1
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Det er et overordnet mål for klubben at så mange som mulig deltar i både håndball og fotball så lenge som den 

enkelte ønsker.  

 

Et viktig prinsipp i denne sammenheng er at en treningsøkt innenfor en av ballidrettene skal anses som 

likeverdig. Organisering av treningsuka skal samkjøres mellom årskullets håndball- og fotballtrenere slik at det 

oppstår færrest mulig kollisjoner mellom håndball- og fotballøkter.  

 

I fotballsesong prioriteres fotballtreninger og i håndballsesong håndballtreninger i de tilfeller hvor enkeltutøvere 

må velge treningsøkt. 
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3 Sportslige målsetninger  

3.1 Resultatmål 

3.1.1 Senior-avdelingen 

3.1.1.1 A-lag:  

Skal på sikt etablere seg i 4 divisjon med satsning på spillere fra egen junioravdeling, el-
ler spillere som bor i nærmiljøet. 

3.1.1.2 B-/rekruttlag 

Engasjere de som ønsker et tilbud som seniorspiller, men ikke ønsker så sterk sportslig 
satsning.  

3.1.1.3 Old Boys 

Ha som mål å starte et Old Boys / Veteranlag i hovedsak selvgående/spillerdrevet aktivi-
tet for Lervik IFs tillitsvalgte og foresatte.  

3.1.2 Ungdomsavdelingen (13-19 år)  

3.1.2.1 Junior 17/19  
- Juniorlag som spiller og etablerer seg i 1 Divisjon  

- Trene målbevisst mot den målsetning man har satt seg for sesongen 

- Fortsatt utvikling av spillere og laget 

- Skape ettervekst til seniorlaget 

3.1.2.2 Gutt/Jente 16/15 
- Ha et lag i KM A. 

- Utvikle spillere til ”Fredrikstad sitt guttelag” og eventuelt kretslag. 

- Utvikle spillere mot Juniorlag. 

- Bevare et tilbud for alle spillere, etter behov/ønsker. 

- Full differensiering. 

3.1.2.3 Gutt/Jente 14/13 
- Et lag i KM. Kvalifisere seg til beste KM pulje. 

- Utvikle spillere mot Guttelag. 

- Utvikle spillere til ”Byprosjektet” og eventuelt kretslag. 

- Bevare og skape et tilbud for alle spillere, etter behov/ønsker. 

- Differensiering, men rom for variasjon. 

3.1.3 BIG (6-11 år)  

3.1.3.1 Lillegutt/Lillejente 12:  
- Utvikle spillere til smågutt. Forberede spillere til nominasjon sonelag. 

- Forberede til7’er, 9’er og 11`er spill 

- Holdningsskapende arbeid 

- Resultat skal ikke være viktig. 
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3.1.3.2 Lillegutt/Lillejente 11 
- Følge barneidrettsreglene.  

- Bør forberedes til en progresjon med henblikk på ferdigheter. 

- Lek og lær. Resultat skal ikke være viktig. 

- Holdnings skapende arbeid viktig. 

3.1.3.3 10 år og yngre 
Sikre glede, trivsel og trygghet ved et allsidig, lavterskel og inkluderende barneidrettstilbud.  

3.2 Tiltak for å nå målsetting  

Tiltak Tid Ansvarlig 

Trenermøter i regi av TK 6 pr a r TK 

Holdningsskapende arbeid 2 pr a r Trenere/oppmenn 

Sosiale tiltak 1 pr a r Oppmenn/foreldregruppe 

Retningslinjer for trenere/oppmenn Kontinuerlig TK/fotballstyret/trenere/oppmenn 

Hospiteringsplan Kontinuerlig TK/fotballstyret/trenereoppmenn 

Trenerkurs/inspirasjonssamlinger 1 til 2 pr a r TK/SL/Styrer/Trener team 

Evaluering av SP Oktober  SL/TK/Styre 

Treningsplaner for lagene November TK/Trenere 

Dommerrekruttering Kontinuerlig Dommerkontakt/fotballstyret/BIG-styre 

 
I tillegg er det ønskelig a  legge inn økter som i hovedsak tar for seg trening til teknikk og ferdighetsmerker 
etter NFF sine krav og retningslinjer. Disse øktene gjennomføres utenom oppsatt treningstid og skal 
frivillige økter. Ansvarlig for opplegg og gjennomføring er trenerkoordinator. 
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4 Barneidrettsgruppa (6-12 år) 

4.1 6-8 år 

4.1.1 Kjennetegn 
- Fulle av liv 

- Spørrende 

- Vanskelig å sitte stille 

- Konsentrert om en oppgave i gangen 

- Tar verbal instruksjon dårlig 

- Følsom for kritikk 

- Koordinasjon utvikles 

- Forbilder står sentralt 

4.1.2 Mål for aldersgruppa 
- Skap trygge omgivelser på og utenfor banen 

- Lag egne regler for laget 

- Ha faste rammer ved all aktivitet 

- La leken være i fokus 

- Sørg for variasjon i treningene 

- Mye småspill i enkle omgivelser på små baner 

- Stor spillerinvolvering – aldri kø! 

- Spillernes egen nysgjerrighet bør stimuleres 

- Stimuler til lek med ball utenom den organiserte treningen 

- Overordnet fokus: SPILLEREN OG BALLEN 

4.1.2.1 Holdninger 
- Lagsregler skal defineres av alle lag. Spillerne skal gis medbestemmelse. 

- Spillerne skal forholde seg til lagsreglene. 

- Spilleren skal møte tidsnok på trening og kamp. 

- Spillerne skal lytte til trenerens instruksjon. 

- Spillerne skal vise respekt for medspillere, trenere, dommere og motstandere. 

4.1.2.2 Individuelle ferdigheter 
- Generell og fotballspesifikk kroppsbeherskelse, balanse, smidighet, kvikkhet. 

- Ballmestring: Kontrollerte føringer, vendinger og finter med innside, utside, såle. 

- Pasninger hvor ballen er i ro og i bevegelse 

- Mottak av pasning 

- Skudd på død/rullende ball 

4.1.2.3 Taktiske ferdigheter 
- Pasning og unngå pasningsskyggen. 

- Keepere i Lervik er en utespiller som har rett til å ta ballen i hendene. 

- Bruk derfor keeperen som vanlig medspiller! 

4.1.2.4 Relasjonelle ferdigheter 
- Gjøre seg spillbar 

- Hvordan foregår læringen? 

- Etterstreb så mange ballberøringer/spillsituasjoner som mulig per spiller per trening. 

- Vis spillerne gode bilder ved instruksjon, enten selv eller la spillere som behersker ferdigheten best vise. 

- Forklar fotballens «atom», 2 mot 1 – situasjoner. Hvordan skape og utnytte dette? 
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- Ikke fortell, instruer eller kommander. Still spørsmål til spillerne om hvilken løsning man kan velge. 

- Men, begrens praten. La spillerne spille fotball! Lag heller en aktivitet som «prater selv». 

- Det skal scores masse mål på trening. Lag gjerne «Ch.League – finale» som kamp. 

4.1.3 Organisering av treningen 
- Trening skal planlegges på forhånd! 

- Involver hjelpere slik at overganger mellom øvelser går raskt. 

- En kort prat med spillerne før start av økta. Si hva vi skal trene på. 

- Oppvarming MED ball. Alle har sin egen ball. Gjør oppvarmingen lekbetont. 

- Hoveddel kan organiseres som stasjonstrening med 3 stasjoner.  

- Her er organisering viktig. 

- Det må IKKE gå for lang tid i byttene mellom stasjonene. 

- Spillerne mister lett fokus og treningen kan bli kaotisk. 

- Minimum halve treningen skal være i spill. 3v3 eller 4v4 på relativt små baner sikrer mye spillerinvolve-

ring. 

- Banestørrelse på trening anbefales å tilpasses reglene for 3'er (15x10m) og 5'er fotball (30x20m). 

- Variasjon er viktig, men ikke lag for mange øvelser. Bruk 6-8 øvelser som fungerer. Gjenkjenning er viktig. 

4.1.3.1 Tre kategorier alle treninger skal inneholde 
- Lek – med (og uten) ball 

- Sjef over ballen 

- Smålagspill 

4.1.3.2 Innholdsbeskrivelse av en treningsøkt for gutter/jenter 6-8 år: 
- 5 min egen lek med ball 

- 10 min oppvarming med hver sin ball 

- 15 min ferdighetsutvikling 

- 30 – 45 min smålagsspill 

- Avslutning rundt trener med oppsummering av økta. Ros alle! Alle må bli sett.  

4.1.4 Kamp 
- Det skal tilstrebes å spille med max 2 innbyttere på kamp. Dette for å sikre nok spilletid til alle 

- Topping av lag skal ikke forekomme. Lag jevne lag og roter på spillere. 

 

4.1.5 Turneringer 
Arrangement i egen klubb og i deltagelse eksternt skal følge NFFs turneringsbestemmelser: 

- Turneringer der alle lag får spille like mange kamper 

- Turneringer der alle får premie 

- Turneringer der en tar hensyn til jevnbyrdige kamper (Monrad-systemet) 

- Retningslinjer for deltagelse i turneringer i utlandet 

 

1.klasse: Deltar på arrangement i regi av egen klubb 

2.klasse: Kan delta på arrangement i Fredrikstad-distriktet 

 

I tilfeller med tvil skal det søkes fotballkretsen om godkjennelse. 

4.2 9-10 år 

4.2.1 Kjennetegn 
- Fortsatt fulle av liv 

- Undrer, spør og grubler mye 
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- Tar verbal instruksjon dårlig 

- Lar seg lett påvirke 

- Utvider horisonten 

- Gutter og jenter utvikler seg relativt likt 

- Opptatt av rettferdighet 

4.2.2 Mål for aldersgruppen 
- Sørge for at treningene preges av lek 

- Fokus på samhold og trivsel 

- Repeter lagsregler 

- Differensier på trening 

- Holde kullet samlet i samtidig, differensiert trening 

- Tilstreb mye ballkontakt per spiller. 

- Antall spillsituasjoner hver spiller må forholde seg til sørger for ferdighetsutvikling 

- Laget bør delta på max to turneringer i året.  

- Støtteapparat bør utvides til 2- 3 ekstra personer.  

- Støtteapparatet bør ta ansvar for det sosiale rundt laget. 

4.2.2.1 Holdninger 
- Lagsregler skal defineres av alle lag. Spillerne skal gis medbestemmelse. 

- Spillerne skal forholde seg til lagsreglene. 

- Spilleren skal møte tidsnok på trening og kamp. 

- Spillerne skal lytte til trenerens instruksjon. 

- Spillerne skal vise respekt for medspillere, trenere, dommere og motstandere. 

- Spillerne skal lære at trening gir resultater 

4.2.2.2 Individuelle og relasjonelle ferdigheter 
- Overordnet fokus: spilleren, ballen og pasningen 

- Generell og fotballspesifikk kroppsbeherskelse og hurtighet. 

- Ballmestring med kontrollerte føringer, vendinger, driblinger og finter med hele foten. 

- Innfør konkurranse mot seg selv. 

- Legg til rette for å trene pasningsspill hvor ballen er i ro eller i bevegelse. 

- Tren på mottak og medtak av pasning. 

4.2.2.3 Taktiske ferdigheter 
- Skape rom for seg selv og andre. Bruk hele banens bredde og dybde 

- Mottaker av ball må vise initiativ og posisjonere seg ut av pasningsskygge for å få ball 

- Sørg for å skape og utnytte 2 mot 1 - situasjoner 

- Fokuser på ballførers handlingsvalg: Når drible, sentre og skyte? 

- La spillerne selv avgjøre egne valg! Still spillerne spørsmål som de selv må svare/reflektere over. 

- Keeperen er en naturlig del av spillet som skal benyttes som utespiller der det er naturlig (vending av spill – 

dybdealternativ) 

4.2.3 Organisering av trening 
- Treningene skal planlegges på forhånd.  

- Alle involverte trenere skal være informert om aktivitetene i god tid før økta starter. 

- Treningsopplegget skal være i tråd med Lerviks røde tråd og de rammer som gjelder for årskullets aktivite-

ter. 

- Spillerne samles før trening for gjennomgang av dagens tema. 

- Dersom det er praktisk mulig bør spillerne varme opp med joggesko 15min før treningen starter. 

- Oppvarming MED ball.  

- Bruk lekbetonte aktiviteter som spillerne liker. 

- Sørg for så mange ballberøringer som mulig per spiller per trening. 
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- Hoveddel skal ta for seg dagens/ukens tema. Velg i størst mulig grad en spillbasert aktivitet ved innlæring 

av tema.  

o Differensiering i denne delen er ønskelig. 

- Sørg for at aktivitetene følger et tema og at de kommer tett etter hverandre uten unødige pauser.  

- Sett trening av individuelle ferdigheter i en sammenheng.  

o Det betyr f.eks at pasningstrening kan implementeres i en spillsituasjon hvor det er motstan-

dere til stede. Lille-Per i midten, Hauk & Due, Nappe hale og diverse «Possesion» - øvelser 

passer til dette. 

- Spil mot mål siste del av treningen. 50-60% av treningen bør være i spill. 

- Smålagsspill med max 5v5 på små baner. Følg dagens tema i spilløkten og tilstreb flytende veiledning. 

Sørg for at kampene blir jevne. 

- Omtrent halvparten av hver trening skal være fritt spill. Her kan flytende påvirkning (av dagens tema) be-

nyttes. 

- Sørg for progresjon i innlæringen.  

- Benytt fotballspill mot 2 mål så ofte som mulig. Fra null press til fullt press. Fra få motspillere til mange 

motspillere. 

- Skap gode bilder – eller stopp spillet for å vise gode bilder. Spør spillerne hvorfor dette er et godt bilde. 

Taktisk påvirkning skjer best visuelt! 

4.2.3.1 Kategorier en trening skal inneholde 
- Sjef over ballen 

- Spille med og mot 

- Smålagspill 

- Scoringstrening 

4.2.3.2 Innholdsbeskrivelse av en treningsøkt for gutter/jenter 9-10år: 
- 15 min felles oppvarming med egen ball. 

- 15 min ferdighetsutvikling av dagens tema 

- 30 – 45 min smålagsspill 

- Avslutning rundt trener med oppsummering av økta. Ros alle. Alle må bli sett 

4.2.4 Turneringer 
Arrangement i egen klubb og i deltagelse eksternt skal følge NFFs turneringsbestemmelser: 

- Turneringer der alle lag får spille like mange kamper 

- Turneringer der alle får premie 

- Turneringer der en tar hensyn til jevnbyrdige kamper (Monrad-systemet) 

- Retningslinjer for deltagelse i turneringer i utlandet 

 

I tilfeller med tvil skal det søkes fotballkretsen om godkjennelse. 

4.2.5 Kamp 
- Det skal tilstrebes å spille med max 2 innbyttere på kamp. Dette for å sikre nok spilletid til alle 

- Topping av lag skal ikke forekomme. Lag jevne lag og roter på spillere. 

4.3 11-12 år 

4.3.1 Kjennetegn 
- Identitetsdannelse og blomstring 

- Jevn og harmonisk vekst 

- Evne og vilje til læring blir større 

- Jenter og gutter utvikler seg likt 

- Er lette å lede og påvirke 

- Enkelte har en betydelig vekstperiode 
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- Tar til seg verbal instruksjon 

- Stor rettferdighetssans 

- Større «horisont» på banen – evner å se det store bildet 

4.3.2 Mål for aldersgruppen 
- Samhold i laget, men med differensiering og hospitering som verktøy 

- Treningsrutiner og treningskultur introduseres 

- Trenere skal minimum ha trenerkurs tilsvarende kravet til den årsklassen man er trener for 

- Introduser øvelser som kan gjennomføres også utenom organisert trening 

- Laget skal ha minimum to ekstratrenere på feltet under trening. Disse brukes som hjelpetrenere og for å 

sikre effektiv gjennomføring av treningene (logistikk underveis). 

- Laget skal også ha støttespillere fra foreldregruppa som ordner med sosiale aktiviteter, en oppmannsfunk-

sjon og en dugnadsansvarlig. 

4.3.2.1 Holdninger 
- Klubbens verdigrunnlag og lagsregler legges til grunn. 

- Spilleren skal møte forberedt og tidsnok på trening og kamp med utstyr i orden 

- Spilleren skal følge lagets regler om varsling ved forfall e.l til trening og kamp. Toleranse for andres feil og 

egne feil. Kjefting tolereres ikke 

- Spillerne skal introduseres for prinsipper ved treningsgjennomføringen for å sikre «treningsintelligens». 

4.3.2.2 Individuelle ferdigheter 
- Spilleren og ballen! Det er fortsatt et overordnet mål å bedre spillernes ferdigheter med ballen i bena. 

- Pasningen må perfeksjoneres. 

- Denne ballmestringen trenes med økende vanskelighetsgrad etter hvert som nytt nivå utvikles. 

4.3.2.3 Sentrale ferdigheter 
- Føring av ball i ulike hastigheter og retningsforandringer. 

- Vendinger med hele foten og i alle retninger. 

- Finter av varierende type. 

- Pasninger hvor ballen er i ro eller bevegelse. 

- Mottak og medtak av ball i ulike hastigheter og med ulike kroppsdeler. 

- Skudd fra forskjellige posisjoner med død og rullende ball. 

- Dribleferdigheter. 

- 1 mot 1 – ferdigheter som angriper og forsvarer. 

4.3.2.4 Taktiske ferdigheter 
- Bevegelse uten ball for å komme ut av pasningsskygge og skape rom for seg selv og andre. Ballførers 

handlingsvalg: Når skal spilleren drible, sentre eller skyte? La spillerne finne ut av dette selv. 

- Hvordan skape og utnytte 2 mot 1 – situasjoner. 

- Bruk blikket aktivt for å orientere seg før handlingsvalg. 

4.3.3 Organisering 
- Laget skal følge et årshjul som definerer når vi har sesongoppstart, -avslutning, foreldremøter og andre 

faste gjøremål (Lervikdagen f.eks.). 

- Hvert lag skal ha egne lagsregler som spillerne selv er med på å bestemme innholdet. 

- Sørg for mange ballberøringer som mulig per spiller per trening. 

- Sørg for at aktivitetene følger et tema og at de kommer tett etter hverandre uten unødige pauser. 

- Sett trening av individuelle ferdigheter i en sammenheng.  

o Det betyr f.eks at pasningstrening kan implementeres i en spillsituasjon hvor det er motstan-

dere til stede. Lille-Per i midten og diverse «Possesion» - øvelser passer til dette. 

- Sørg for progresjon i innlæringen.  

o Fra null press til fullt press. Fra få mot spillere til mange motspillere. 
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- Skap gode bilder – eller stopp spillet for å vise gode bilder. Spør spillerne hvorfor dette er et godt bilde. 

Taktisk påvirkning skjer best visuelt! 

- Smålagspill med 3v3 opp til 5v5 som fremmer mange scoringer og mange involveringer. 

- Omtrent halvparten av hver trening skal være fritt spill. Her kan flytende påvirkning (av dagens tema) be-

nyttes. 

- Noe hurtighetstrening uten ball kan forekomme, men prioriter hurtighetstrening MED BALL 

4.3.3.1 Innholdsbeskrivelse 
- Oppstartmøte (5 min). Gå gjennom økta. Hva er dagens tema. Annet. 

- Oppvarmingsdel (15 minutter) 

o Lekbetont oppvarming – med ball! 

- Ferdighetsutvikling (25 minutter) 

o Velg tema for økta. Lag «snakkende» øvelser som fremprovoserer bilder/situasjoner som for-

sterker dagens tema. 

- Spilldel (40 minutter) 

o Smålagsspill med differensiering.  

o Hold fast ved dagens tema.  

o Fremhev godesituasjoner fra dagens tema og gi skryt underveis. 

- Avslutning (10 minutter) 

o Scoringsstrening. Bruk en populær øvelse hvor de får score mål i en konkurransepreget aktivi-

tet.  

o Oppsummering/opprydding.  

o Spillerne hjelper til å rydde på plass. High five. Gi Skryt til alle.. Takk for i dag. 

4.3.4 Aktivitetsnivå 
- 2 til 3 treninger i snitt gjennom hele sesongen. 

- Kamper kommer i tillegg. 

4.3.5 Kamp 
- Det skal tilstrebes å spille med max 2 innbyttere på kamp. Dette for å sikre nok spilletid til alle 

- Ferdighetsnivå kan hensyntas i seriepåmelding, men er ikke et krav. 

- Samtlige spillere skal rulleres til å spille på alle nivåer. Det skal ikke etableres faste nivå-lag, men at man 

har en «stamme» som spiller mer på visse nivåer aksepteres 

- Fokus skal være både på mestring for den enkelte utøver og forsterkning av laget som enhet 

- Viktigheten av å beholde store grupper er overordnet et eventuelt ønske om nivåinndeling der hvor dette 

kan komme i konflikt (eksempelvis ved at man har litt for få spillere til å etablere mer enn ett lag – da skal 

nivå tilpasses gruppa og ikke evt en stamme med høyere ferdighetsnivå. Da tilbys i stedet ekstra hospite-

ring) 

4.3.6 Turneringer 
Arrangement i egen klubb og i deltagelse eksternt skal følge NFFs turneringsbestemmelser: 

- Turneringer der alle lag får spille like mange kamper 

- Turneringer der alle får premie 

- Turneringer der en tar hensyn til jevnbyrdige kamper (Monrad-systemet) 

- Retningslinjer for deltagelse i turneringer i utlandet 

 

I tilfeller med tvil skal det søkes fotballkretsen om godkjennelse. 

 

I Lervik IF er det tradisjon gjennom en årrekke å delta i Arvika Cup som klubbens hovedtilbud for dette 

årskullet. 
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5 Ungdomsfotballen (13-19 år) 

5.1 Klubbens forpliktelse og aktivitetens fokus 
Denne fasen i utviklingen tar for seg overgangen til en hverdag hvor kravene til den enkelte blir større både 

sosialt, fysiologisk og treningsmessig. 

 

Erfaringsmessig vil en del falle fra i denne perioden. Økte krav på mange fronter gjør at enkelte velger bort 

idrett. 

 

All trening for denne aldergruppen skal være forankret i klubbens visjon og verdigrunnlag. Det innebærer 

tilrettelagte økter både i innhold og frekvens. Målet er å ha med flest mulig lengst mulig og med mestring i 

fokus! 

 

Dette må også synliggjøres i treningshverdagen. Det vil være naturlig at en del spillere vil satse mer enn andre 

for å bli en god fotballspiller. Alle spillerne skal tas vare på.  

 

Sentralt i arbeidet med spillere i denne alderen er spillernes ønske om inkludering, involvering og 

medbestemmelse. Et målrettet fokus på å skaffe oversikt over den enkelte spillers ønsker og krav må bestrebes.  

 

Med gode strategier for å takle denne overgangen vil det være mulig å legge til rette for et tilbud som ivaretar 

interessene til alle. 

5.2 NFFs målsetting for ungdomsfotballen 
Gi så mange ungdommer som mulig et fotballtilbud preget av trygghet, 

Involvering og trivsel. Spillerne skal gis mulighet til å velge ut fra egne ønsker, motiv og behov, i sosiale og 

trygge lags- og klubbmiljøer 

5.3 Målsetning 
- Alle hovedtrenerne i ungdomsfotballen skal være formelt skolerte i forhold til aldersgruppen de trener 

- Alle trenerne skal kjenne til og etterleve klubbens sportsplan 

- Alle trenerne skal være med på klubbens trenerforum og stimuleres til å ta eksterne kurs 

- Alle skal oppleve mestring, glede og føle seg inkludert 

- Alle spillerne skal skrive under en fair play - kontrakt 

- Alle spillerne skal oppfordres til å drive uorganisert fotball på fritiden 

- Klubben skal tilby kurs til spillere som er interessert i å bli dommere 

- Klubben skal rekruttere egne spillere til å ta trenerutdanning, tilby treneroppdrag og gi dem tilstrekkelig 

oppfølging 

- Klubben skal sørge for et godt tilbud til alle ungdommer som spiller fotball mest av sosiale grunner – og for 

de som ønsker å satse på toppfotball 

5.4 Spillestil 
- Lervik skal spille fotball ved å fremstå angrepsvillig og spillende. 

- Spillet skal funderes rundt hurtig trekantspill langs bakken med bruk av brede kantspillere og offensive 

backer. 

- Keeper skal i utgangspunktet sette i gang kort ved å spille til forsvarsrekken. 

- Spillere skal våge å kreve ball selv i pressede situasjoner hvor tid og rom er en knapp faktor.  

- Det skal alltid være en hovedidé å spille ballen fremover i banen for tidlig gjennombrudd og scoring.  

- Soneforsvar skal være den overordnende strategi ved forsvarsarbeid. 

o Unntakene er ved dødball og ved andre spesielle taktiske forhold. 

- Rollebeskrivelse og rolletolkning skal innlæres fra 16-års alder og følge en felles rød tråd i klubben. 
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5.5 Kamp 
Kampavikling skal preges av Fair-Play fra både spillere, trenere og annen lagledelse som representerer Lervik IF 

 

I Lervik IF skal det settes krav til at alle spillere/ledere opptrer med respekt og høflighet til motstander, 

kampleder(e) og publikum. 

 

Lagledelse har ansvar for at all formalia er utfylt; som lagt inn kamp tropp i FIKS, legge inn resultat ved 

kampslutt (hjemmekamper) og forsikre seg at spillerne i troppen er spilleberettiget med tanke på karantener osv. 

5.6 Turneringer 
Lagene i ungdomsavdelingen skal så langt det lar seg gjennomføre være med på turneringer fastsatt for 

aldersgruppene i Lervik IF sitt årshjul: Arvika Cup og Skaw Cup 

 

Andre turneringer som ønskes å delta i kan lagene selv avgjøre, men disse må ikke komme i konflikt med 

klubbens fastsatte turneringer eller klubbdugnader som er satt i årshjul utenom at dette eventuelt er avklart med 

fotballstyret 

Turneringer og turer som lagene ønsker å være med på som er utenfor Skandinavia skal informeres om  til 

fotballstyre/trenerkoordinator før disse bestilles. 

5.7 13-14 år 

5.7.1 Kjennetegn 
- Ulik vekst og modning – fysisk og mentalt i spillergruppen 

- Bedre konsentrasjonsevne 

- Spillerne tar veiledning lettere 

- Spillere klarer å se flere trekk fremover i spillet og utvikler spill - intelligens 

- Spillere utvikler større kreativitet i spillet 

- Spillerne blir mer prestasjonsorienterte 

- Holdninger blir lett skapt og de er opptatt av rettferdighet og medbestemmelse 

5.7.2 Mål for aldersgruppa 
- Styrke lagfølelsen gjennom et tilbud preget av samhold, trygghet, involvering og trivsel 

- Lagsregler skal utformes i samarbeid med spillerne 

- Laget skal utforme et årshjul som definerer aktivitetene i laget 

- Laget bør tilby 2- 3 treninger per uke gjennom hele sesongen 

- Sørge for å tilby alle spillerne aktiviteter ut fra eget ønske og behov 

- Etablere et stort støtteapparat for hele kullet. 

- Lag skal meldes på til det nivå (divisjon) som er hensiktsmessig i forhold til ferdighetsnivå.  

- Sørge for fornuftig hospitering til eldre alderstrinn 

5.7.2.1 Holdninger 
- Klubbens verdigrunnlag og lagets egne regler skal legges til grunn. 

- Spillerne skal lære å jobbe hardt for å oppnå fremgang. 

- Spillerne skal møte forberedt og til rett tid til trening og kamp. 

- Spilleren skal gi beskjed om forfall i god tid før trening og kamp. 

- Spillerne skal vise respekt for medspillere, trenere, støtteapparat, dommere og motstandere. 

- Spillerne skal KUN rose og oppmuntre sine medmennesker i laget. 

- Spillerne skal møte til trening med et uttrykt mål om å utvikle sine ferdigheter innen gjeldende tema for 

perioden. 

- Spillerne skal introduseres for de krav og forventninger som stilles til de som ønsker å nå langt som fotball-

spiller. 

- Spillerne skal videreutvikle sin spill – intelligens. 
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5.7.2.2 Spilleren, ballen og de andre. 
- Spilleren og ballen skal fortsatt være det viktigste fokusområdet. Med større baner og flere spillere på banen 

vil kravet til de relasjonelle ferdighetene øke. 

- Forståelsen for andre spilleres handlinger og utnyttelse av disse skal utvikles i denne fasen av spillernes 

utvikling. Grunnleggende prinsipper for lagets struktur kan også utvikles. 

5.7.2.3 Individuelle ferdigheter 
- Et allsidig repertoar av finter, føringer, vendinger, mottak, medtak, pasninger, skudd og headinger skal trenes 

på. 

- Hurtighet, utholdenhet, spenst, styrke og bevegelighet skal tilnærmes i en fotballspesifikk kontekst. Det betyr 

at disse ferdighetene i stor hovedsak skal foregå i spillrelaterte øvelser. 

- Ferdighet som førsteforsvarer og førsteangriper skal ha stort fokus. 

5.7.2.4 Taktiske/relasjonelle ferdigheter 
- Bevegelse som grunnstein i spillet for å oppnå rom, gjennombrudd og scoring 

- Ferdigheter innen bevegelse: 

o Bevegelse for å skape rom 

o Bevegelse for å utnytte rom 

o Bevegelse for å motta ball 

o Bevegelse for å bedre betingelsene for andre 

o Samtidige bevegelser 

o Motsatte bevegelser 

o Tredjemanns bevegelse 

- Det skal være fokus på ballførers handlingsvalg.  

- Gjennom gode aktiviteter som fremmer læringsmålet skal trener bevisstgjøre spillerne de valg som kan fore-

tas.  

o Dette tilnærmes med en spørrende metode. 

- Alle andre enn ballfører skal bevisstgjøres de handlingsvalg som finnes for disse. Spillerne skal bevisstgjøres 

viktigheten av kommunikasjon. 

5.7.3 Organisering 
- Det skal arrangeres et spillermøte i forkant av sesongen, senest 1. november. 

o Her skal klubbens sportsplan og lagets planer legges frem for spillergruppen. 

- Holdningskontrakt og lagsregler skal defineres. 

o Planene skal legges frem på et foreldremøte før sesongstart. 

- Laget skal delta på minst en sommerturnering. 

- Ved deling av et kull på grunn av ulik satsning skal det enkelte lag legge frem hver sin årsplan for sportslig 

leder og trenerutvikler i klubben. Aktivitetsnivået skal gjenspeile satsningen. 

- Det skal arrangeres en avslutningsfest ved sesongens slutt. 

5.7.3.1 Innholdsbeskrivelse 
- Alle møter til trening 15 min før treningstid for oppvarming uten ball. 

- Oppvarming med ball i en spillsentrert aktivitet hvor alle spillerne er involvert i mange spillsituasjoner. 

- Alle aktivitetene i økta skal følge et tema. 

- Bruk øvelser fra klubbens innhold i treningsøkta.no som utgangspunkt. 

- Individuelle og relasjonelle ferdigheter skal utvikles gjennom spill. 

- Det kan være 

o Smålagsspill 3v3 til 9v9/11v11 eller andre spillformer med motstand, retning og mål (poses-

sion f.eks.) 

- Smålagsspill med maks 5 mot 5 utespillere bør derimot dominere spill-sekvensene. 

5.7.4 Kamp 
Det skal innlæres en bevisst måte å spille på som er i tråd med klubbens vedtatte spillestil. Denne skal derimot 
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ikke være en avansert og fullverdig stil. Det er de mest grunnleggende prinsippene som skal utvikles. 

5.7.5 Turneringer 
I Lervik IF er det tradisjon gjennom en årrekke å delta i Arvika Cup som klubbens hovedtilbud for disse 

årskullene. 

 

5.8 15-19 år 

5.8.1 Kjennetegn 
Denne fasen i utviklingen kjennetegnes ved at man tilstreber en perfeksjonering av alle sidene ved fotballspillet. 

Som et ledd i denne perfeksjoneringen ligger et klart skille mellom de som vil satse mye og de som satser 

mindre.  

 

Frafallsproblematikken er derfor relativt stor, spesielt på jentesiden. Et fortsatt fokus på å tilby aktiviteter som 

favner alle vil være et viktig element for å hindre frafall i perioden. 

 

Ungdomstiden preges av at spillerne er inne i en vekstperiode som i noen tilfeller kan være ekstrem. 

Vekstspurten kan komme til ulik tid og har ulik karakter. Det er viktig at man tilpasser aktiviteter og belastning 

til dette forholdet. Blant annet er vekstsonene i skjelettet ømfintlige for overbelastning. Styrketrening med 

ekstern belastning bør derfor først iverksettes når vekstperioden er over. Manglende harmoni mellom kroppslig 

og mental utvikling gir seg ofte utslag i manglende koordinasjon og varierende adferd. Derimot vil finmotorikk 

og koordinasjon bli ferdigutviklet når vekstperioden går mot slutten. Kreativitet bedres betraktelig og evnen til å 

tenke langsiktig både taktisk og strategisk utvikles raskt.  

 

Som en konsekvens av kjennetegnene for aldersgruppen vil en individuell opplæringsplan være nødvendig.  

 

De sosiale behovene står fortsatt veldig sterkt. Spesielt vil dette vises innen jentefotballen. Samhold, lagskultur 

og glede vil derfor være viktig for en god utvikling også i denne perioden. 

5.8.2 Mål for aldersgruppa 
- Styrke lagfølelsen gjennom et tilbud preget av samhold, trygghet, involvering og trivsel.  

- Gode holdninger og bevisstgjøring av Fair Play - regler skal beskrives i lagsreglene og utformes i samar-

beid med spillerne før sesongstart.  

- Laget skal lage et årshjul som definerer aktivitetene i laget. 

- En sportslig plan før sesongen skal fremlegges klubbens Sportslig leder og Trenerkoordinator.  

- Laget bør tilby 3-4 treninger per uke gjennom store deler av sesongen.  

- Det skal være minimum en trener på kullet som har trener B – lisens fra NFF.  

- Sørge for å tilby alle spillerne aktiviteter ut fra eget ønske og behov.  

- Etablere et stort støtteapparat for hele kullet. 

- Lag skal meldes på til det nivå (divisjon) som er hensiktsmessig i forhold til ferdighetsnivå.  

- Laget skal sørge for fornuftig hospitering til nivået over.  

- Laget skal ha som mål rekruttere spillere til klubbens seniorlag.  

- Det skal kartlegges og rekrutteres spillere som kan bli dommere eller trenere i klubben. 

5.8.2.1 Holdninger 
- Spillernes holdninger skal påvirkes. Klubbens verdigrunnlag og lagets egne regler skal legges til grunn. 

- Spillerne skal lære å jobbe hardt for å oppnå fremgang. 

- Spillerne skal møte forberedt og til rett tid til trening og kamp. 

- Spilleren skal gi beskjed om forfall i god tid før trening og kamp. 

- Spillerne skal vise respekt for medspillere, trenere, støtteapparat, dommere og motstandere. 

- Spillerne skal KUN rose og oppmuntre sine medmennesker i laget. 
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- Spillerne skal møte til trening med et uttrykt mål om å utvikle sine ferdigheter innen gjeldende tema for pe-

rioden. 

- Spillerne kommer ikke for å bli trent, men for å trene. 

- Spillerne skal introduseres for de krav og forventninger som stilles til de som ønsker å nå langt som fotball-

spiller. 

- Spillerne skal stimuleres til selvregulerende adferd. Det vil si at spillerne skal lære hvordan man lærer på 

egen hånd. 

- Spillerne skal foreta egenvurdering 

- Spillerne skal lære seg å være mentorer for yngre spillere i klubben 

5.8.2.2 Spilleren, ballen, laget og klubben 
- Spilleren og ballen skal fortsatt være et viktig fokusområde. 

- Viktigst i denne fasen er å styrke de relasjonelle og strukturelle delene av spillet. Forståelsen for andre spil-

leres handlinger og utnyttelse av disse skal utvikles i denne fasen av spillernes utvikling.  

- Prinsipper for lagets struktur og spillestil skal utvikles. 

o Herunder skal rollebeskrivelser og krav til enkeltspillere presenteres for den enkelte.  

o Spillerne skal også bevisstgjøres sin rolle som forbilde for spillere i lavere alder i klubben. 

5.8.2.3 Individuelle ferdigheter 
- Et allsidig repertoar innen hele spekteret av individuelle ferdigheter skal trenes på. 

- Hurtighet, utholdenhet, spenst, styrke og bevegelighet skal tilnærmes i en fotballspesifikk kontekst.  

o Det betyr at disse ferdighetene i stor hovedsak skal foregå i spillbaserte øvelser.  

o Det er derimot ønskelig at spillere som er ferdig utviklet fysisk skal gjennomgå alternativ tre-

ning for å bedre  ferdighetene. Det vil i særlig grad gjelde styrketrening. 

- Ferdigheter som førsteforsvarer og førsteangriper skal ha stort fokus. Videre skal andre- og tredjemanns 

bevegelser læres. Lagdelenes forflytning i alle spillets faser skal læres. 

5.8.2.4 Taktiske/relasjonelle ferdigheter 
- Bevegelse som grunnstein i spillet for å oppnå rom, gjennombrudd og scoring  

o Ferdigheter innen bevegelse er beskrevet for aldersgruppen 13-15 år og gjelder også for denne 

gruppen. 

- Det skal være fokus på ballførers og alle de andres handlingsvalg for å skape samtidige og automatiserte 

bevegelser. 

- Gjennom gode aktiviteter som fremmer læringsmålet skal trener bevisstgjøre spillerne de valg som kan fo-

retas. Dette tilnærmes med en spørrende metode. 

- Spillerne skal vite hvordan man utnytter forhold som balanse, bredde, dybde og press i spillet til egen for-

del. 

- Det skal være en plan for hvordan laget opptrer i følgende spillsituasjoner: 

o Angrepsspill mot etablert forsvar 

o Angrepsspill mot forsvar i ubalanse 

o Forsvarsspill med laget i balanse 

o Forsvarsspill med laget i ubalanse 

o Offensiv og defensiv dødball 

5.8.3 Organisering 
- Det skal arrangeres et spillermøte i forkant av sesongen, senest 1november. 

o Her skal klubbens sportsplan og lagets planer legges frem for spillergruppen. Holdningskon-

trakt og lagsregler skal defineres. 

o Planene skal legges frem på et foreldremøte før sesongstart. 

- Laget skal gjennomføre en treningsleir før sesongstart. 

- Denne behøver ikke gjennomføres i utlandet.  

- Videre skal laget delta på minst en sommerturnering. 

- Aktivitetsnivået skal gjenspeile satsningen. 
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5.8.3.1 Innholdsbeskrivelse 
- Alle møter klar til trening 20 min før treningstid for gjennomgang av økta samt oppvarming uten ball . 

- Oppvarming med ball i en spillsentrert aktivitet hvor alle spillerne er involvert i mange spillsituasjoner. 

- Hoveddelen skal alltid ha et klart definert mål hvor læring skjer gjennom en 

o Spørrende tilnærming til spillerne.  

o Repetisjon uten gjentakelse skal være et gjennomgående prinsipp.  

- Individuelle og relasjonelle ferdigheter skal utvikles gjennom spill.  

o Det kan være smålagsspill 3v3 til 9v9/11v11 eller andre spillformer med motstand, retning og 

mål (posession f.eks.) 

o Smålagsspill bør dominere spillsekvensene.  

- En gang i uken skal det trenes på spill 11v11 i kamplik intensitet. 

o Denne bør legges til den økta som ligger midt mellom kamper. Periodiseringen må legges til 

grunn! 

- Alltid nedtrapping etter endt treningsøkt. 

5.8.4 Kamp 
- Laget skal spille etter klubbens vedtatte spillestil. Denne skal perfeksjoneres.  

- Det overordnende målet for kampen skal være det tema som laget har hatt fokus på i forrige treningspe-

riode.  

5.8.5 Turneringer 
I Lervik IF er det tradisjon gjennom en årrekke å delta i Skaw Cup som klubbens hovedtilbud for disse 

årskullene. 
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6 Trenerens oppgaver  

6.1 6-8 år 
- Treneren skal være ute i god tid og komme forberedt. 

- Utstyr skal være klart før treningen begynner. 

- Trenere skal ALDRI benytte rusmidler i forbindelse med trening og kamp. 

- Trenere skal bruke positiv selvforsterking som metode. Det betyr MYE ros! 

- Trenere skal fremstå rolige og trygge, men samtidig være tydelige. 

- Alle spillere skal behandles rettferdig og få lik spilletid. 

- Trenere skal være kledd i Lerviks treningsutstyr under trening og kamp. 

- Topping skal ikke forekomme. 

6.2 Tillegg 8 -10 år 
- Treneren skal samarbeide tett med trenere på kullet over og under og kan vurdere hospitering av spillere. 

6.3 Tillegg 11-12 år 
- Treneren skal komme forberedt til trening og kamp og skal vise gode holdninger ved å gå foran som et godt 

eksempel. 

- Treneren skal sørge for at støtteapparatet på banen er orientert om treningens innhold slik at hver trening 

blir effektivt gjennomført – uten dødtid. 

- Trenere / Lagledere skal sjekke at alt utstyr er i orden.  

- Treneren skal tilrettelegge for morsomme og varierte treninger. 

o Husk at dette stimulerer til mer fotballek utenom organiserte treninger. 

- Treningsopplegget skal være i tråd med Lerviks «røde tråd» og de rammer som gjelder for årskullets aktivi-

teter. 

- Treneren kan benytte treningsøkta.no som verktøy for å planlegge og gjennomføre økta, eller kontakte TK 

for hjelp – samt holde orden på oppmøte og annen registrering. 

- Treneren skal ha en mer spørrende tilnærming som veiledningsmetode 

- Treneren skal samarbeide tett med Trenerkoordinator i klubben og holde kontakt med andre trenere i kullet 

over og under. 

- Unngå topping av laget og la alle få spille like mye. 

- La spillerne prøve seg på flere posisjoner (for spillerutvikling ) 

- Treneren skal bruke ros som metode for positiv selvforsterking. 

- Gi aldri kritikk ved feil valg, men påpek avvik fra holdningsforventninger der det er nødvendig (helst i en 1 

til 1 – situasjon). 

6.4 Tillegg 13-15 år 
- Treneren skal være ute i god tid, være forberedt og gjøre klart til treningen. 

- Støtteapparatet skal være informert om treninger og kamper god tid i forveien 

- Treneren skal legge til rette for individuell tilpasning for spillerne og sørge for god differensiering og hos-

pitering. 

- Treneren skal sette seg inn i, og følge klubbens Sportsplan. 

- Treneren skal gi mye ros. 

- Treneren skal fokusere på utvikling av spilleren mer enn lagets resultater. 

- Treneren skal delta på trenerforum og være i jevnlig dialog med andre trenere og trenerveileder. 

-  Klubbens spillestil skal gjennomføres i alle lag fra 

6.5 16 år og eldre 
- Alle treningene skal ha et klart definert mål og være del av en helhet innenfor planverket. 

- Treneren skal legge til rette for individuell tilpasning for spillerne og sørge for hensiktsmessig hospitering i 

henhold til reglene for dette i klubben. 
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- Treneren skal gå foran som et godt eksempel og være et forbilde for spillerne. 

- Treneren skal ha en spørrende tilnærming til spillerne ved innlæring. Veiledning– IKKE instruksjon! 

- Treneren skal fokusere på utvikling av spillerens fotballintelligens mer enn lagets resultater. 

- Treneren skal sørge for flyt mellom treningsgruppene der det er naturlig. 

- Treneren skal ta nødvendig videreutdanning eksternt. 

- Treneren skal lage en periodiseringsplan for laget og for enkeltspillere i samarbeid med Trenerkoordinator i 

klubben. 
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7 Hospitering 

7.1 Hovedprinsipp 
I Lervik følger vi dette hovedprinsippet: 

o Barnefotballen: KAN hospitere  

o Ungdomsfotballen: SKAL hospitere. 

 

For at spillerne skal oppleve å være i flytsonen er det viktig å differensiere på trening og i kamp. Dette 

gjennomføres på hver trening i henhold til den plan for differensiering klubben har presentert i trenerforum og i 

den sportslige plan. 

 

En forutsetning for all hospitering forutsetter at spilleren selv har lyst og at de foresatte er informert. 
 
Trenerkoordinator planlegger og lager hospiteringsplan som legges frem pa  første trener og 
oppmannsmøte etter serie spill er ferdig. Og hvor eventuelt nye trener skal ha startet for ny sesong (første 
Tirsdag i November). 
 
Det er bra hvis det kan skapes forutsigbarhet om hvilke perioder det skal hospiteres. Det skal ogsa  fordeles 
treningstider pa  dette møtet, slik at hospiteringen kan planlegges i tillegg til egen trening og eventuelt 
istedenfor egen trening. 

7.2 Aktuelle tiltak 
- Utvidet treningstilbud: Trene en eller flere ganger i uka med eldre lag i egen klubb. 

- Utvidet kamptilbud: Spille kamper på et høyere nivå. 

- Byprosjektet: Delta på sone,- eller bylag 

- Flytte opp spillere: La spilleren "tilhøre" et lag på en annen aldersgruppe. Dette gjøres i så fall i samråd 

med TK. 

7.3 Krav til spilleren 
Dersom en spiller skal få ett eller flere av disse tilbudene stilles det noen krav til spilleren (i prioritert 

rekkefølge): 

- Gode holdninger: Spilleren må vise gode holdninger til trening/kamp  

- Gode ferdigheter: Det forutsettes at spilleren har så gode ferdigheter at han hevder seg på et høyere nivå. 

 

Ansvaret for vurderingen av hvilke spillere som tilfredsstiller disse kriteriene ligger først og fremst hos den 

enkelte trener. Ved uenighet er det i første instans TK som avgjør, og i neste instans fotballstyret som tar den 

endelige beslutningen. 
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8 Holdninger 
Lervik IF skal drive med åpenhet, integritet og troverdighet i forhold til sportsplanen og overordnet regelverk 

nedfelt via klubbens styrende organer og idrettens bestemmelser. 

 

Troverdighet krever at kommuniserte og vedtatte planer og retningslinjer følges, og at vektlegging av verdier og 

holdninger gjennomføres i praksis der hvor Lervik IFs aktive, trenere og ledere til enhver tid måtte utføre 

aktivitet:  

- Viser glede, positivitet med gode holdninger til og respekt for hverandre, motstandere, dommere og andre 

vi møter som ”Lervikinger”.  

- Banning, nedsettende/stygge kommentarer eller gester o.l. påtales og får konsekvenser.  

- Null-toleranse praktiseres mht diskriminering og rasisme.  

- Alle garderober vi forlater skal se like bra, om ikke bedre ut enn når vi kom.  

- Snus, røyk, alkohol og andre rusmidler ikke skal forekomme i forbindelse med aktiviteter åpne for aktive 

fra Lerviks Barne- og Ungdomsavdeling. Dette gjelder da både voksne, ungdommer og barn.  

- Alle medlemmer plikter å kjenne til Fair Play-kontrakten (se vedlegg 5)  

 

Lervik IFs tillitsvalgte på alle nivåer skal påse at aktiviteten i alle avdelinger, grupper og lag drives troverdig.  

Alle aktive og/eller foresatte skal trygt kunne melde fra om mulige avvik til en hver av Lervik IFs tillitsvalgt.  
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9 Vedlegg 

9.1 Hospiteringsavtale 

 

Hospiteringsavtale 
Hospiteringsavtale 
   

 

 
 
 skal hospitere med  

 

 

Antall treninger pr uke (sett kryss under dag): 

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 

       

 

 
 Hospiteringsavtalen skal også innebære mulige kamper:  

 

 

Forfall meldes til trener__________________________________________ (nr:_____________) 

 

 Den hospiterende spiller skal kun være med på aktiviteter til hospiterende lag på de dagene som 

følger av avtalen.  

 Hvis avtalen innebærer kamper, så må det avgjøres om den hospiterende spiller kan spille for 

eget lag ut i fra spilletid og nærhet av kampdager. Som hovedregel skal ingen spille mer enn 1,5 

kamper per uke. 

 Spillerens trener fyller ut hospiteringsavtalen og sender hospiteringsavtalen til treneren for 

treningsgruppen det skal hospiteres i, spilleren, foresatte og trenerkoordinator. 

Navn Lag 

    

Lag 

 

Ja Nei 
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9.2 Fair Play Kontrakt 

Fair Play Kontrakt 

 
Denne kontrakten gjelder for alle fotballspillere under 18 a r. Den er en del av Fair Play-programmet som 
omfatter hele fotballsporten.  
 
Fair Play er mye mer enn gule og røde kort. Fair Play handler om hvordan vi oppfører oss mot hverandre, 
ba de pa  og utenfor banen!  
 
Dette er Fair Play-regler som undertegnede lover å følge:  

- Vis respekt for treneren, dommeren og spillets regler  
- Vis respekt for laget og lagkameratene dine  
- Vis respekt for dine motspillere  
- Møt presis til trening, kamper eller andre avtaler  
- Ikke vær med på mobbing, rasisme eller annen dårlig oppførsel  
- Bidra til at alle trives og har det gøy med fotballen  
- Tap og vinn med samme sinn  

 
Klubben lover a  legge til rette for at alle kan ha det gøy med fotballen og at sporten preges av respekt, 
rettferdighet og positive holdninger.  
 
Sted/dato: ………………………………………………………………………………..  
 
…………………………….. ………………………………………..  …………………………………….  
Spiller Foresatt Trener/lagleder  
(når spilleren er under 13 år)  

 
 
Et samarbeidsprogram mellom Norges Fotballforbund og Norsk Tipping 

 
 

           
 

http://www.fotball.no/nff/Fair-Play/

