
Sportsplan 6-7 år 

Laget 

Klubben som sjef 
VISJON: En klubb for alle med idrett i et godt miljø! 

VERDIER:  

Samhold 

Offensiv 

Trygghet 

Respekt 

Ambisiøs  

Målsettinger: 

• Skape fotballglede for barn og ungdom i regionen 

• Være en attraktiv klubb for ambisiøse spillere, dommere og ledere 

• Oppfylle visjonen til NFF om «flest mulig – lengst mulig – best mulig» 

• Være blant de 3 beste klubbene i regionen på spillerutvikling – og den beste på 

Sotra.  

• Være en klubbstyrt klubb for å sikre langsiktighet, forutsigbarhet og uavhengighet.  

• Ta hensyn til individenes behov og gi mulighet til utvikling i den takt som passer 

hvert og ens fysiske, psykiske og sosiale forutsetninger 

• Skape et positivt og sunt miljø der alle får lære seg fotball og utvikle livslang 

interesse 

Sotra Sportsklubb skal være en klubbstyrt klubb. 

Det vil si at avgjørelser skal forankres i klubbens utvalg og/eller med klubbens ansatte, og alle 

styrende dokumenter og retningslinjer er tilgjengelig i klubbens håndbok på klubbens 

hjemmeside. 

Sotra sportsklubb er organisert på følgende måte;  

Hovedutvalg fotball:  

Styre avdelingen og ansvarlig for: 

• Avdelingens økonomi styres innenfor de budsjetterte rammene. 

• Utarbeidelse av årlige sportsplaner/revisjoner.  

• Aktiviteten i enheten er i henhold til enhetens egen sportsplan. 

• Sportslig aktivitet (påmeldinger, cupdeltagelse, turneringer etc.) 

• Inntektsbringende arbeid innenfor enheten (kiosk, cup, dugnad etc.) 

 

Sportslig utvalg :  

• Operativt ansvarlig for den sportslige aktiviteten.  



• Sikre etablering av strukturer, sportslig planverk og for å sikre kvaliteten i aktiviteten på 

feltet.  

• Det er en målsetting at SU skal bestå av ressurspersoner som ikke er trenere i 

klubben.  

Trenerveileder:  

• Har det overordnete ansvaret for trenerutvikling i klubben, spesielt med tanke på 

oppfølging av trenere på treningsfeltet.  

Utviklingsansvarlig:  

har det overordnete ansvaret for spillerutvikling i klubben. 

Sportsplanens formål 
Sportsplanen er klubbens styringsdokument for aktiviteten på feltet. Med utgangspunkt i 

klubbens formål, verdier og målsettinger skal klubbens sportsplan legge grunnlaget for ”Flest 

mulig – lengst mulig – best mulig” i et trygt og utviklende miljø for alle. Det er utarbeidet en 

sportsplan for hver alderskategori i barnefotballen og en for ungdomsfotballen. Det er viktig at 

du setter deg inn i Sotra sportsklubb sin sportsplan. 

 

Fotball for alle 

Her har vi samlet de viktigste begrepene og retningslinjene for fotballaktiviteten, som gjelder 

for 6 og 7-åringer i Sotra Sportsklubb.  

Barne- og ungdomsfotballens hovedmål er å gi så mange barn som mulig et godt fotballtilbud 
og gode fotballopplevelser. Dette oppnår vi ved å gi spillerne trygge sosiale rammer, gode 
mestringsopplevelser, et differensiert treningstilbud og et jevnbyrdig kamptilbud. Målet er å 
skape best mulig balanse mellom mestring og utfordringer for å tilrettelegge for utvikling for 
alle. I barnefotballen skal alle spille tilnærmet like mye i kamp. 
Barne- og ungdomsfotballen styres av både regler og retningslinjer. Disse har bakgrunn i NFF 
sin visjon, verdier, NFFs Breddereglement og idrettens barnerettigheter og bestemmelser 
(Barneidrettsbestemmelsene). NFF støtter og forholder seg til bestemmelsene vedtatt av 
norsk idrett. 

Trenerveileder 

Klubben har ansatt trenerveileder som er ansvarlig for oppfølging av trenerne 
Trenerveilederen skal bidra til å skape trygghet, trivsel og utvikling hos trenerne. Han eller hun 
er en samtalepartner, støttespiller og rådgiver for trenerne på feltet.  

Politiattest 

Alle trenere og personer med roller tilknyttet laget som er over 15 år, skal vise frem en 
politiattest. Du kan lese mer om hvordan du går frem her ved å klikke her. 

  

https://lovdata.no/dokument/NFFF/nfffor/2014-03-09-3
https://www.fotball.no/barn-og-ungdom/verdier-og-virkemidler/idrettens-barnerettigheter-og-bestemmelser3/idrettens-barnerettigheter-og-bestemmelser/
https://www.fotball.no/klubb-og-leder/kvalitetsklubb/kvalitetsklubb-niva-2/samfunns--og-verdiarbeid/politiattest/


Treneren 

Trenerkompetanse 6-7 år 

Kompetente og trygge trenere er avgjørende for kvaliteten på fotballaktiviteten. En trygg 
trener har fotballfaglig innsikt, forstår og leder etter fotballens felles verdigrunnlag og 
retningslinjer. Klubben skal sørge for at barn og ungdom blir møtt av trygge trenere som har 
fotballspesifikk kompetanse. 

Klubben ønsker og oppfordrer alle trenere i aldersklassen å inneha minimum Grasrottreneren 
delkurs 1. 
«Alle trenere skal ha fotballtrenerkompetanse.» 

Det er et krav at minst en trener per lag har gjennomført Grasrottreneren delkurs 1. 

Trenerveileder er behjelpelig med veiledning og informasjon om trenerutdanning. 

Mestringsorientert ledelse 
Fokus på mestring og fotballglede. Treneren skal skape trygghet gjennom å se alle, og 

forsterke det positive 

Trenerattest  

Trenerattest er obligatorisk for alle som skal være trener i norsk barne- og ungdomsidrett. 

Dette skal sikre at barn og unge møter et likere og mer helhetlig kvalitetstilbud uavhengig av 

trener, idrett eller klubb. Trenerattesten tar deg gjennom de viktigste oppgavene og 

forventningene som stilles til deg som trener.  

Ta trenerattesten her 

  

https://trener.nif.no/


Trening 

Den gode økta 
 

Virkemidler for morsom og utviklende fotballaktivitet 

 

Les mer om Den gode økta med mestringsorientert ledelse her 

 

Økter og øvelser 
Eksempler på tilpassede øvelser økter for aldersgruppen 6–7 år kan du finne her 

Øvelser og sammensatte økter finner du også på treningsøkta.no 

 

Tilrettelegging og differensiering 

«All fotballaktivitet skal være åpent for alle» 

Når vi bruker begrepene tilrettelegging, mestring og differensiering i treningsarbeidet snakker 
vi om selve gjennomføringen av treningsøkter. Målet er å skape en god balanse mellom 
mestring og utfordringer for å gi best mulig utvikling for den enkelte spilleren. Differensiering 
og tilrettelegging er verktøyene til treneren for å oppnå dette. 

https://akilles.h5p.com/content/1291491981792309337
https://www.fotball.no/barn-og-ungdom/sportsplaner/sportsplan-6-7/okter-og-ovelser/
https://no-fotball.s2s.net/free-content/library/practices/library_id/58/network_id/121/


Det er viktig å forstå at differensiering ikke er ensbetydende med å dele barna inn i grupper ut 
ifra hvor langt de har kommet på ferdighetsstigen. Dette er et differensieringsverktøy som ikke 
skal benyttes for denne aldersgruppen.  

Det er videre viktig å forstå hva som legges i differensiering og hvilke verktøy som ligger i 
begrepet og hvilke av verktøyene man anbefaler brukt for de ulike aldersgruppene. 

For denne aldersgruppen kan følgende eksempler på sentrale tilretteleggings og 
differensieringsverktøy anbefales: 

• Ulik påvirkning gjennom forskjellige øvelser, læringsmomenter og krav til utførelse 

• Vurder betingelser (touch, banestørrelse/form, antall spillere osv.) for utfordringer og 
mestring for alle 

Inndeling i grupper etter ferdighetsnivå i deler av økten, eller faste treningsgrupper delt inn 
etter nivå, eller treningsiver skal ikke gjennomføres på dette nivået. 

Treningsmengde og ekstratilbud 
 

Treningsmengde eller treningsbelastning kan forklares som treningsfrekvens + 

treningsvarighet + intensitet = treningsbelastning. For de yngste, og før pubertet er ikke dette 

noe vi trenger å bekymre oss for. Men vi bør passe på at det ikke blir så mye organisert 

aktivitet at motivasjonen for egenaktivitet og lek forsvinner. I Sotra SK skal det være mulig å 

drive flere aktiviteter. Vi skiller derfor mellom vanlige treninger (med laget) og ekstratilbud for 

de som vil spille enda mer, både i samme årskull og på tvers. I sesong vil spillerne i tillegg 

spille kamper. 

Tabellen under er kun en anbefaling, og vil ikke passe for alle. For deltagere på AFO/FFO vil 

kanskje totalen overstige denne tabellen.  

Aktiviteter per uke Ekstratilbud for alle som vil mer Aktiviteter totalt 

2 1 3 

 

Hvilke ekstratilbud klubben tilbyr vil kunne variere, men eksempler på tilbud kan være 

Fotballskoler, AFO, ekstra treninger. Alle ekstratilbud skal være åpne for alle. 

Hospitering 
 

Hospitering er å gi en spiller mulighet for å trene eller spille kamper med lag over eller under 

sitt eget alderstrinn, annet lag på eget alderstrinn, eventuelt en annen klubb/gruppe. 

Hospitering kan være et viktig verktøy for å skape en riktig balanse mellom utfordring og 

mestring hos enkeltspillere. Hospitering kan være et virkemiddel for enkeltspillere som har et 

behov for større utfordringer enn det man kan få på eget lag. Dette kan være i og på tvers av 

kjønn. Hospitering skal virke som en differensiering og ikke en selektering, slik at det primært 

ikke skal tilbys som et ekstra tilbud. Det skilles mellom hospitering og for eksempel det å låne 

spillere for å kunne stille lag.  

Hospitering skal være klubbstyrt og styres gjennom Sportslig Utvalg. 

Hospitering tillates ikke i dette alderstrinnet. 



Kampen 

Kamper og turneringer 
 

Det er i NIFs barneidrettsbestemmelser som definerer de ytre rammene for 

turneringsdeltakelse. 

• Turneringsform: Uten sluttspill og rangering 

• Premiering:  Alle som deltar skal ha lik premiering, dersom det er premiering 

• Reisebestemmelser: Lag kan delta i lokale konkurranser. Lokalt er definert som en 

times reise en vei. 

Inndeling av lag og jevnbyrdighet 
Inndeling av lag  

Bevisst inndeling av lag er viktig for den gode kampopplevelsen for alle. Målet skal være å 

legge til rette for best mulig utvikling for den enkelte spiller og samtidig ivareta målet om flest 

mulig, lengst mulig. 

Jevnbyrdighet  

Jevnbyrdige lag menes at laget er sammensatt av spillere med ulikt ferdighetsnivå. Å sette 

sammen lag basert på ferdighetsnivå er «topping», det skal ikke forekomme i aldersklassen. 

Klubben bestemmer hvordan inndeling av lag og treningsgrupper skal gjøres gjennom 

sportsplanen. 

I barnefotballen ønsker vi mest mulig jevnbyrdige kamper for å fremme en best mulig 

balanse mellom mestring og utfordringer for alle. 

 

Spillform 3 mot 3 

Nivåinndelt påmelding (seriespill) Ingen nivåinndeling/regionale løsninger 

Lag delt inn etter ferdighetsnivå i 
seriespill 

Nei 

 

Spilletid i kamp 
I barnefotballen skal alle spillere spille tilnærmet like mye 

Spillform 
Spillformen for 6-7 år er treerfotball. 

Hvordan 
Bane og utstyr 

• Bane: 10 x 15 m  

• Ball: 4 lettvekt  

• Straffefelt: Nei  

• Mål: 1,2-1,5 x 0,75-1,0 m 

Regler 

• Antall spillere: 3 spillere på hvert lag uten keeper  



• Straffespark: Nei 

• Pressfri sone: Nei 

• Ekstra spiller: Ja  

• Spilletid: 2 x 20 min 

Anbefalinger 

• Spillformen bør spilles med vant/nett 

• 5 spillere i troppen 

Vi spiller ikke med 

• Pressfri sone 

• Gult kort (umiddelbar soning) 

• Offside 

Spesielle regler 
Ekstra spiller 

Som et virkemiddel for å få jevnbyrdighet i kampen, kan lag som ligger under med 4 mål eller 

mer, sette inn én (1) ekstra spiller. Den ekstra spilleren må tas ut igjen når/hvis 

måldifferansen kommer under fire mål. 

Tips til treneren 
Spillet 

• Alle skal ha mye spilletid 

Rammene 

• Husk Fair play-møtet før kamp 

• Foreldre, foresatte og publikum finner sin plass på motsatt side av lagleder- og 

spillersiden 

• Husk Fair play-hilsen før og etter kampen 

HVORFOR 3 MOT 3? 

• For de aller fleste 6–7-åringer vil fokus være på «meg og ballen». Pasningsspillet vil 

være veldig begrenset, og derfor kan femmerfotball bli litt for komplekst. 

• Vi spiller treerfotball i denne aldersgruppen fordi denne spillformen er bedre tilpasset 

spillernes modenhet – både i hodet og i beina. I treerfotballen er man alltid involvert 

fordi ballen aldri er så langt unna at man mister kontakten med spillet. 

• Spillerne i denne aldersgruppen vil føle seg mer delaktig og oftere oppleve mestring i 

treerfotball sammenlignet med femmerfotball. 

• Gjennom mer ballkontakt og hyppigere mestringsopplevelser blir aktiviteten 

morsommere og mer utviklende for barna. 


