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VISJO
N

: En klubb for alle m
ed idrett i et godt m

iljø!

VERDIER:
•

Sam
hold

O
ffensiv

Trygghet
Respekt
Am

bisiøs



Form
ålet m

ed sportsplanen

•
Vi skal sikre en felles retning og blå tråd i ungdom

sfotballen 
•

Vi skal gjennom
 retningslinjer og tips forenkle hverdagen til trenere og foreldretrenere. 

•
Vi skal tilpasse aktiviteten til den enkelte spillers forutsetninger og behov, sam

tidig som
 vi legger 

til rette for utvikling av spillere til klubbens A-lag på herre og dam
esiden. 



M
ålsettinger 

•
Skape fotballglede for barn og ungdom

 i regionen
•

Væ
re en attraktiv klubb for am

bisiøse spillere, dom
m

ere og ledere
•

O
ppfylle visjonen til N

FF om
 «flest m

ulig –
lengst m

ulig –
best m

ulig»
•

Væ
re blant de 3 beste klubbene i regionen på spillerutvikling –

og den beste på Sotra. 
•

Væ
re en klubbstyrt klubb for å sikre langsiktighet, forutsigbarhet og uavhengighet. 

•
Ta hensyn til individenes behov og gi m

ulighet til utvikling i den takt som
 passer hvert og 

ens fysiske, psykiske og sosiale forutsetninger
•

Skape et positivt og sunt m
iljø der alle får læ

re seg fotball og utvikle livslang interesse



Klubben som
 sjef 

Sotra Sportsklubb skal væ
re en klubbstyrt klubb. 

Avgjørelser skal forankres i klubbens utvalg og/eller m
ed klubbens ansatte. 

Sotra sportsklubb er organisert på følgende m
åte; 

Fotballgruppe:
S

tyre avdelingen og ansvarlig for: 
•

Avdelingens økonom
i styres innenfor de budsjetterte ram

m
ene. 

•
U

tarbeidelse av årlige sportsplaner/revisjoner. 
•

A
ktiviteten i enheten er i henhold til enhetens egen sportsplan. 

•
S

portslig aktivitet (påm
eldinger, cupdeltagelse, turneringer etc.) 

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



Sportslig utvalg : 
•

O
perativt ansvarlig for den sportslige aktiviteten. 

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

•
Det er en m

ålsetting at SU
 skal bestå av ressurspersoner som

 ikke er trenere i klubben. 

Trenerveileder: 
•

Har det overordnete ansvaret for trenerutvikling i klubben, spesielt m
ed tanke på oppfølging av 

trenere på treningsfeltet. 
U

tviklingsansvarlig: 

•
Har det overordnete ansvaret for spillerutvikling i klubben. Sikre en blå tråd i spillestil og 
treningsinnhold. 



Sotra-treneren 

•
Har planlagt treningen i forkant, og er godt forberedt når h*n kom

m
er på trening. 

•
Er et godt forbilde for spillerne sine og en god am

bassadør for fotballen og Sotra SK. 

•
Bruker klubbtøy i trening-og kam

psam
m

enheng 
•

Er positiv i det h*n sier og hvordan h*n ser ut 
•

Er utviklingsorientert frem
for resultatorientert

•
Sørger for at spillerne våre følger N

FFs fairplay-prinsipper, og slår ned på brudd og uønsket adferd. 
•

Har god og jevnlig dialog m
ed kullene over og under

•
Bruker ikke m

obiltelefon på treningsfeltet 



Kom
petanse 

Grasrotkurs: Sotra SK skal hvert år arrangere interne grasrottrenerkurs for trenerne i klubben. Det er 
en m

ålsetting at alle trenerne i klubben skal væ
re godt utdannet, og en forutsetning at m

an som
 

trener i ungdom
sfotballen tar hele eller deler av grasrotkurset. Klubben dekker kostandene for 

deltakelse på kurset. 

Trenere 13-19 år: Klubben skal ha m
inim

um
 en trener per lag, som

 har gjennom
ført alle fire 

delkursene i Grasrottrenerutdanningen. 
Alle trenere skal ha tatt deler av Grasrottrenerutdanningen, og fullføre denne i løpet av sitt virke 
som

 trener i ungdom
sfotballen. 

B-lisens: Klubben har som
 m

ålsetting at m
inim

um
 en trener fra ungdom

sfotballen skal ta B-lisens-
kurs hvert år. 



Foreldretrenere

Alle foreldretrenere i ungdom
sfotballen skal skrive under på en foreldretrener-kontrakt. Kontrakten 

skal sikre en felles forståelse for trenerens rolle m
ellom

 klubb og trener. 

Alle klubbens trenere og resurspersoner m
å frem

vise gyldig politiattest. 
Det er en m

ålsetting at klubbens foreldretrenere gjennom
fører deler av-eller hele 

Grasrottrenerutdaningen. 



U
tviklingsorienterte 

Det er et m
ål å skape utviklingsorienterte spillere. Dette er spillere som

 setter utvikling høyest 
gjennom

 å tørre å prøve og akseptere at m
an m

å feile på veien. 
U

tviklingsorienterte trenere er en forutsetning for å skape utviklingsorienterte spillere. Den 
utviklingsorienterte treneren skaper et m

estringsm
iljø. Et godt og inkluderende læ

ringsm
iljø legger 

grunnlaget for at spillerne blir trygge, kreative, selvstendige og følgelig i stand til å ta eierskap til 
egen utvikling. Dette skal bidra til at spillerne ønsker å spille fotball lengre, og vi legger til rette for at 
vi kan utvikle gode fotballspillere. 

Gjennom
 god og tålm

odig jobbing hvor vi utvikler oss på delferdigheter og faser av spillet m
ener vi 

at resultatene vil kom
m

e. Resultatet skal væ
re underordnet. 



Sotra-spilleren 

Representerer klubben på et positiv m
åte i alle sam

m
enhenger 

Viser respekt for trenere, m
edspillere og dom

m
ere

Er positiv og oppm
untrende overfor sine m

edspillere
M

øter presist til treninger, kam
per og andre arrangem

ent i klubbens regi 
Respekterer trenerens beskjeder, laguttak og spillerbytter 

Alle klubbens spillere i ungdom
sfotballen skal signere på klubbens holdningskontrakt ved oppstart i 

januar. 



Trenerforum
 

Det skal hvert år gjennom
føres m

inim
um

 fire trenerforum
 for trenerne i ungdom

sfotballen. Dette 
for å sikre en faglig m

øteplass, god dialog og bekjentskaper på tvers av lag og en m
ulighet for 

erfaringsutveksling og spørsm
ål. Det er en forventning om

 at alle klubbens trenere deltar på 
trenerforum

. 

Det vil gjennom
føres to trenerforum

 første halvår og to trenerforum
 andre halvår. 



Bruk av Rubic LagetM
itt

Rubic LagetM
itt er et verktøy for kom

m
unikasjon m

ellom
 klubb, trenere, utøvere og foreldre. 

Klubben og lagene vil her ha et sentralt sted som
 alltid er oppdatert m

ed korrekt, relevant og 
detaljert inform

asjon. 

All inform
asjonsdeling fra klubb til trenere skjer via appen. Det vil væ

re her m
an finner 

treningstider, innkalling til m
øter og trenerforum

 etc. 
Lagene skal jevnlig oppdatere laglister. Alle aktiviteter legges inn i kalender, og utøvere m

elder seg 
av og på i appen. Det er på denne m

åten et godt verktøy for å ha oversikt over treningsoppm
øte. 

Videre kan m
an registrere spilletid og deltakelse i kam

per. 

Klubben har en forventning om
 at alle lagene benytter applikasjonen. 



O
vergang barnefotball –

ungdom
sfotball 

Det skal gjennom
føres et overgangsm

øte i septem
ber m

ellom
 trenere på de aktuelle lagene fra 

barnefotball, trenerveileder barn, trenerveileder ungdom
 og representant fra sportslig utvalg 

ungdom
.  Ved behov deltar også utviklingsansvarlig. 

Hovedm
ålet her er å sikre tidlig inform

asjon om
 kom

m
ende sesong. En avklaring rundt hvilke 

foreldretrenere som
 ønsker å fortsette, antall spillere/lag og eventuelle problem

stillinger. 



O
rganisering kull/lag 

Vi i Sotra SK har store årskull og ønsker å bevare store treningsgrupper der alle spillerne i årskullet 
er sam

let lengst m
ulig. Vi skal på denne m

åten sikre et godt m
iljø og utvikling for alle. 

Antall spillere i hvert årskull avgjør hvor m
ange lag som

 blir m
eldt på i serien. 

Fra 15-årsalderen vil hvert årskull i større grad kunne bli delt inn i noe m
er faste treningsgrupper 

innad i den store årskullgruppen. Hele årskullet skal fortsatt trene sam
let, m

en det vil væ
re en 

tydeligere gruppeinndeling og differensiering i treningsarbeidet. 

Lagets hovedtrener innstiller sam
m

en m
ed sitt trenerteam

 ønske om
 nivåpåm

elding i starten av 
året. Sportslig utvalg godkjenner og avgjør divisjonspåm

elding. 



G
utter og jenter 

Det er en tydelig forskjell i størrelse på kull, noe som
 gir konsekvenser for inndeling av lag og øvrig 

organisering. Kullene på jentesiden er betraktelig m
indre enn på guttesiden, og organiseringen i 

ungdom
sfotballen blir derfor noe annerledes.  

Det er et absolutt m
ål for klubben å øke antall jenter i ungdom

sfotballen. 



Spillform
er 

9 m
ot 9: 

12-og 13 årsklassen spiller 9er fotball. 
Banestørrelse 
12 år:  40-50m

 x 58-64m
 

13 år: 45-50m
 x 62-72m

 

11 m
ot 11

14 år +



G
13 

Trening: Hele aldersgruppen skal trene sam
m

en som
 en gruppe. Det skal ikke deles i avgrensede faste 

treningsgrupper innad i hovedgruppen. Det skal tilbys m
inim

um
 tre treninger i uken, pluss eventuelle 

ekstratreninger og deltakelse på Coop-akadem
iet.

Trenerressurser: Det er en m
ålsetting at gruppens hovedtrener ikke skal væ

re forelder til spillere i 
spillergruppen, m

en dette er ingen krav. Trenerteam
 bestående av 1-2 hovedtrenere/assistent, 

foreldretrenere og lagleder. Det er en m
ålsetting at m

an så ofte som
 m

ulig skal væ
re 1 trener per 10 

spillere på trening. Dette for å sikre tilstrekkelig god oppfølging, tilpasning, utvikling og trivsel. 
Påm

elding av lag: Divisjonspåm
elding baseres på at lagene skal spille i en divisjon hvor de kan få god 

øving, få tilstrekkelig m
estring og der laget har m

ulighet til å styre kam
per (sikre god ferdighetsutvikling 

m
ed ball). Trenerteam

 innstiller ønsket divisjonsfordeling, sportslig utvalg godkjenner/avgjør 
divisjonspåm

elding. 
Kam

p: Det skal rulleres på kam
parena, og sikres flytende linjer m

ellom
 lagene. Alle spillere skal ha et 

tilnæ
rm

et likt kam
ptilbud. Spillere skal rotere på hvilke lag de spiller på, for å skape jevne lag i kam

per, 
balansere vinn/tap over tid og for å sikre best m

ulig balanse m
ellom

 spillerens m
estringsopplevelser og 

utfordringer. 
Spillere som

 m
øter på kam

p skal spille m
inim

um
 50%

, såfrem
t det ikke er sæ

rskilte individuelle grunner 
(skader, sykdom

, negativ adferd eller svæ
rt lite treningsfram

m
øte). Dersom

 spilleren av denne typen 
årsaker ikke skal spille 50%

 avklares dette i forkant av kam
p m

ed spiller/foreldre. 



G
14 

Trening: Hele aldersgruppen skal trene sam
m

en som
 en gruppe. Det skal ikke deles i avgrensede faste 

treningsgrupper innad i hovedgruppen. Det skal tilbys m
inim

um
 tre treninger i uken, pluss eventuelle 

ekstratreninger og deltakelse på Coop-akadem
iet.

Trenerressurser: Det er en m
ålsetting at gruppens hovedtrener ikke skal væ

re forelder til spillere i 
spillergruppen, m

en dette er ingen krav. Trenerteam
 bestående av 1-2 hovedtrenere/assistent, foreldretrenere 

og lagleder. Det er en m
ålsetting at m

an så ofte som
 m

ulig skal væ
re 1 trener per 10 spillere på trening. Dette 

for å sikre tilstrekkelig oppfølging, tilpasning, utvikling og trivsel. 
Påm

elding av lag: Divisjonspåm
elding baseres på at lagene skal spille i en divisjon hvor de kan få god øving, få 

tilstrekkelig m
estring og der laget har m

ulighet til å styre kam
per (sikre god ferdighetsutvikling m

ed ball). 
Trenerteam

 innstiller ønsket divisjonsfordeling, sportslig utvalg godkjenner/avgjør divisjonspåm
elding. 

Kam
p: Det skal rulleres på kam

parena, og sikres flytende linjer m
ellom

 lagene. Alle spillere skal ha et tilnæ
rm

et 
likt kam

ptilbud. Spillere skal rotere på hvilke lag de spiller på, for å skape jevne lag i kam
per, balansere vinn/tap 

over tid og for å sikre best m
ulig balanse m

ellom
 spillerens m

estringsopplevelser og utfordringer. 
Spillere som

 m
øter på kam

p skal spille m
inim

um
 50%

, såfrem
t det ikke er sæ

rskilte individuelle grunner 
(skader, sykdom

, negativ adferd eller svæ
rt lite treningsfram

m
øte). Dersom

 spilleren av denne typen årsaker 
ikke skal spille 50%

 avklares dette i forkant av kam
p m

ed spiller/foreldre. 



G
15

Trening: Hele aldersgruppen skal trene sam
tidig og ha sam

m
e innhold i økter. Det kan deles i noe 

m
er faste treningsgrupper.  Det skal tilbys m

inim
um

 tre treninger i uken, pluss eventuelle 
ekstratreninger og deltakelse på Coop-akadem

iet.
Trenerressurser: Det er en m

ålsetting at gruppens hovedtrener ikke skal væ
re forelder til spillere i 

spillergruppen, m
en dette er ingen krav. Trenerteam

 bestående av 1-2 hovedtrenere/assistent, 
foreldretrenere og lagleder. Det er en m

ålsetting at m
an så ofte som

 m
ulig skal væ

re 1 trener per 10 
spillere på trening. Dette for å sikre tilstrekkelig oppfølging, tilpasning, utvikling og trivsel. 
Påm

elding av lag: Divisjonspåm
elding baseres på at lagene skal spille i en divisjon hvor de kan få 

god øving, få tilstrekkelig m
estring og der laget har m

ulighet til å styre kam
per (sikre god 

ferdighetsutvikling m
ed ball). Trenerteam

 innstiller ønsket divisjonsfordeling, sportslig utvalg 
godkjenner/avgjør divisjonspåm

elding. 
Kam

p: Alle spillere skal ha et tilnæ
rm

et likt kam
ptilbud. Der det er hensiktsm

essig  skal spillere 
rotere på hvilke lag de spiller på, for å skape jevne lag i kam

per, balansere vinn/tap over tid og for å 
sikre best m

ulig balanse m
ellom

 spillerens m
estringsopplevelser og utfordringer. 

Spillere som
 m

øter på kam
p skal spille m

inim
um

 50%
, såfrem

t det ikke er sæ
rskilte individuelle 

grunner (skader, sykdom
, negativ adferd eller svæ

rt lite treningsfram
m

øte). Dersom
 spilleren av 

denne typen årsaker ikke skal spille 50%
 avklares dette i forkant av kam

p m
ed spiller/foreldre. 



G
16

Trening: Hele aldersgruppen skal trene sam
tidig og ha sam

m
e innhold i økter. Det kan deles i noe 

m
er faste treningsgrupper.  Det skal tilbys m

inim
um

 tre treninger i uken, pluss eventuelle 
ekstratreninger og deltakelse på Coop-akadem

iet.
Trenerressurser: Det er en m

ålsetting at gruppens hovedtrener ikke skal væ
re forelder til spillere i 

spillergruppen, m
en dette er ingen krav. Trenerteam

 bestående av 1-2 hovedtrenere/assistent, 
foreldretrenere og lagleder. Det er en m

ålsetting at m
an så ofte som

 m
ulig skal væ

re 1 trener per 10 
spillere på trening. Dette for å sikre tilstrekkelig oppfølging, tilpasning, utvikling og trivsel. 
Påm

elding av lag: Divisjonspåm
elding baseres på at lagene skal spille i en divisjon hvor de kan få 

god øving, få tilstrekkelig m
estring og der laget har m

ulighet til å styre kam
per (sikre god 

ferdighetsutvikling m
ed ball). Trenerteam

 innstiller ønsket divisjonsfordeling, sportslig utvalg 
godkjenner/avgjør divisjonspåm

elding. 
Kam

p: Alle spillere skal ha et tilnæ
rm

et likt kam
ptilbud. Der det er hensiktsm

essig skal spillere 
rotere på hvilke lag de spiller på, for å skape jevne lag i kam

per, balansere vinn/tap over tid og for å 
sikre best m

ulig balanse m
ellom

 spillerens m
estringsopplevelser og utfordringer. 

Spillere som
 m

øter på kam
p skal spille m

inim
um

 50%
, såfrem

t det ikke er sæ
rskilte individuelle 

grunner (skader, sykdom
, negativ adferd eller svæ

rt lite treningsfram
m

øte). Dersom
 spilleren av 

denne typen årsaker ikke skal spille 50%
 avklares dette i forkant av kam

p m
ed spiller/foreldre. 



Juniorfotball 

Treningsgruppene deles inn etter nivå og interesse. 
Junior 1: er en del av felles treningsgruppe m

ed rekruttlag (4 divisjon). 

Junior 2/3: Det er et klart m
ål for klubben å jobbe for å bevare enda flere spillere i junioralder. Vi 

skal sikre god kom
m

unikasjon før/etter sesong for å kunne m
øte denne gruppens interessenivå.

Spillere som
 m

øter på kam
p skal spille m

inim
um

 1/3 av kam
pen, såfrem

t det ikke er sæ
rskilte 

individuelle grunner (skader, sykdom
, negativ adferd eller svæ

rt lite treningsfram
m

øte). Dersom
 

spilleren av denne typen årsaker ikke skal spille 1/3 av kam
pen avklares dette i forkant av kam

p m
ed 

spiller/foreldre. 



J13 

Trening: Hele aldersgruppen skal trene sam
m

en som
 en gruppe. Det skal ikke deles i 

avgrensede faste treningsgrupper innad i hovedgruppen. Det skal tilbys m
inim

um
 tre 

treninger i uken, pluss eventuelle ekstratreninger og deltakelse på Coop-akadem
iet. 

Trenerressurser: Det er en m
ålsetting at gruppens hovedtrener ikke skal væ

re forelder til 
spillere i spillergruppen, m

en dette er ingen krav. Trenerteam
 bestående av 1-2 

hovedtrenere/assistent, foreldretrenere og lagleder. Det er en m
ålsetting at m

an så ofte 
som

 m
ulig skal væ

re 1 trener per 10 spillere på trening. Dette for å sikre tilstrekkelig god 
oppfølging, tilpasning, utvikling og trivsel. 
Påm

elding av lag: Divisjonspåm
elding baseres på at laget/lagene skal spille i en divisjon 

hvor de kan få god øving, få tilstrekkelig m
estring og der laget har m

ulighet til å styre 
kam

per (sikre god ferdighetsutvikling m
ed ball). Trenerteam

 innstiller ønsket divisjon, 
sportslig utvalg godkjenner/avgjør divisjonspåm

elding. 
Kam

p: Det er et m
ål å sikre et så likt kam

ptilbud som
 m

ulig til alle. Spillere som
 m

øter på 
kam

p skal spille m
inim

um
 50%

, såfrem
t det ikke er sæ

rskilte individuelle grunner (skader, 
sykdom

, negativ adferd eller svæ
rt lite treningsfram

m
øte). Dersom

 spilleren av denne 
typen årsaker ikke skal spille 50%

 avklares dette i forkant av kam
p m

ed spiller/foreldre. 



J14/j15 

Trening: Hele aldersgruppen skal trene sam
m

en som
 en gruppe. Det skal ikke deles i 

avgrensede faste treningsgrupper innad i hovedgruppen. Det skal tilbys m
inim

um
 tre 

treninger i uken, pluss eventuelle ekstratreninger og deltakelse på Coop-akadem
iet. 

Trenerressurser: Det er en m
ålsetting at gruppens hovedtrener ikke skal væ

re forelder til 
spillere i spillergruppen, m

en dette er ingen krav. Trenerteam
 bestående av 1-2 

hovedtrenere/assistent, foreldretrenere og lagleder. Det er en m
ålsetting at m

an så ofte 
som

 m
ulig skal væ

re 1 trener per 10 spillere på trening. Dette for å sikre tilstrekkelig god 
oppfølging, tilpasning, utvikling og trivsel. 
Påm

elding av lag: Divisjonspåm
elding baseres på at laget/lagene skal spille i en divisjon 

hvor de kan få god øving, få tilstrekkelig m
estring og der laget har m

ulighet til å styre 
kam

per (sikre god ferdighetsutvikling m
ed ball). Trenerteam

 innstiller ønsket divisjon, 
sportslig utvalg godkjenner/avgjør divisjonspåm

elding. 
Kam

p: Det er et m
ål å sikre et så likt kam

ptilbud som
 m

ulig til alle. Spillere som
 m

øter på 
kam

p skal spille m
inim

um
 50%

, såfrem
t det ikke er sæ

rskilte individuelle grunner (skader, 
sykdom

, negativ adferd eller svæ
rt lite treningsfram

m
øte). Dersom

 spilleren av denne 
typen årsaker ikke skal spille 50%

 avklares dette i forkant av kam
p m

ed spiller/foreldre. 



J16/j17 

Trening: Hele aldersgruppen skal trene sam
tidig og ha sam

m
e innhold i økter. Det skal tilbys m

inim
um

 tre 
treninger i uken, pluss eventuelle ekstratreninger og deltakelse på Coop-akadem

iet.
Trenerressurser: Det er en m

ålsetting at gruppens hovedtrener ikke skal væ
re forelder til spillere i 

spillergruppen, m
en dette er ingen krav. Trenerteam

 bestående av 1-2 hovedtrenere/assistent, 
foreldretrenere og lagleder. Det er en m

ålsetting at m
an så ofte som

 m
ulig skal væ

re 1 trener per 10 
spillere på trening. Dette for å sikre tilstrekkelig oppfølging, tilpasning, utvikling og trivsel. 
Påm

elding av lag: Divisjonspåm
elding baseres på at lagene skal spille i en divisjon hvor de kan få god 

øving, få tilstrekkelig m
estring og der laget har m

ulighet til å styre kam
per (sikre god ferdighetsutvikling 

m
ed ball). Trenerteam

 innstiller ønsket divisjonsfordeling, sportslig utvalg godkjenner/avgjør 
divisjonspåm

elding. 
Kam

p: Alle spillere skal ha et tilnæ
rm

et likt kam
ptilbud. Der det er hensiktsm

essig skal spillere rotere på 
hvilke lag de spiller på, for å skape jevne lag i kam

per, balansere vinn/tap over tid og for å sikre best m
ulig 

balanse m
ellom

 spillerens m
estringsopplevelser og utfordringer. 

Spillere som
 m

øter på kam
p skal spille m

inim
um

 50%
, såfrem

t det ikke er sæ
rskilte individuelle grunner 

(skader, sykdom
, negativ adferd eller svæ

rt lite treningsfram
m

øte). Dersom
 spilleren av denne typen 

årsaker ikke skal spille 50%
 avklares dette i forkant av kam

p m
ed spiller/foreldre. 



Coop-akadem
iet 

Vi ønsker at flest m
ulig av klubbens spillere skal delta på Coop-akadem

iet. Det er 
godt organiserte fotballøkter etter skoletid og i helg. Det er en m

ålsetting at flere av 
klubbens ungdom

sspillere skal delta her. 

M
ålet m

ed akadem
iet er å skape et godt læ

rings-og utviklingsm
iljø for unge, ivrige 

fotballspillere i Sotra sportsklubb og andre klubber i næ
rom

rådet. Deltakelse på 
akadem

iet skal væ
re et supplem

ent til de ordinæ
re lagstreningene. 

På Coop-akadem
iet trener m

an etter prinsipper om
 at den beste læ

ringen skjer i 
spill og spillsituasjoner m

ed m
ed-og m

otspillere. Ø
ktene inneholder ulike typer 

spillsituasjoner, for å sikre m
est m

ulig utvikling i kam
plike situasjoner. Det er også 

innslag av tekniske øvelser, m
en den største delen av læ

ringen skjer i spillsituasjon. 



Keepertrening 

Det gjennom
føres ukentlige keepertreninger for keeperne i ungdom

sfotballen. Videre skal det 
gjennom

føres to helgesam
linger for keeperne i ungdom

sfotballen, felles for jentene og guttene, 
hvert år. 

Keepertrening gutter: Alle guttekeeperne i ungdom
sfotballen skal ha tilbud om

 m
inim

um
 en 

organisert keepertrening hver uke. Dette kom
m

er i tillegg til eventuell keepertrening på lagsnivå. 
Det er en forventning fra klubben om

 at trenerne oppfordrer keeperne sine til å delta på felles 
keepertrening. 
Keeperansvarlig ungdom

 gutter: Daniel Johansson 

Keepertrening jenter: Det gjennom
føres keepertrening for jentene i ungdom

sfotballen i forbindelse 
m

ed lagsøkter. Keeperne på lag over/under skal alltid få tilbud om
 å delta på organiserte 

keeperøkter. 
Keeperansvarlig ungdom

 jenter: Jim
 Johansen 



Rekruttering og spilleroverganger 
Dersom

 ditt lag ønsker en spiller fra annen klubb: 
1.

Avklare ønske om
 å hente spiller(e) fra annen klubb m

ed utviklingsansvarlig. 
2.

Sotra SK sender henvendelse til gjeldende klubb. 
3.

Avvente all kontakt m
ed spiller inntil besvart henvendelse/godkjenning. 

Dersom
 ditt lag blir kontaktet av spiller fra annen klubb: 

1.
Kontakte utviklingsansvarlig/leder SU

 ungdom
. 

2.
Sotra SK sender henvendelse/inform

erer gjeldende klubb

Dersom
 annen klubb kontakter ditt lags spiller: 

1.
Inform

ere utviklingsansvarlig/leder SU
 ungdom

 
2.

Sotra SK oppklarer m
ed eventuell annen klubb 



Treningstider 

Treningstider utenfor fotballsesong: Januar –
april 

Treningstider i fotballsesong: April –
Desem

ber 

Ansvarlig for treningstider ungdom
sfotball er klubbens utviklingsansvarlig; Renate Blindheim

. 
Treningstidene og banekalender finnes i Rubic. 
Dersom

 m
an ønsker å booke treningstid/treningskam

p i fotballhallen i helger; post@
sotrask.no

Det er en forventning om
 at dersom

 m
an ikke skal benytte oppsatt treningstid inform

eres de andre 
trenerne i ungdom

-og senior-fotballen om
 dette slik at m

an til enhver tid utnytter banekapasiteten 
vi har. 



Turneringer, treningsleirer og cuper  

Klubben dekker lagets påm
eldingsavgift på inntil 2 cuper pr. år (m

ax
kr. 2.000,-pr. lag). 

Telenorcup (N
M

) gjennom
føres hvert år, og våre G/J 16-og G/J19-lag skal delta her. 

Det er ønskelig at alle ungdom
slag som

 skal på som
m

erturnering deltar på N
orw

ay-cup. 



Treningskam
per/vinterserie 

Klubben ønsker at alle ungdom
slag spiller treningskam

per utenfor sesong, og/eller deltar i 
organisert vinterserie. 
Dersom

 m
an ønsker å booke tid i fotballhallen til treningskam

per gjøres dette via adm
inistrasjonen; 

post@
sotrask.no

Dom
m

erutgifter knyttet til treningskam
per/vinterserie dekkes ikke av klubben. 



DIFFERENSIERING - Ungdomsfotball 
 

Hvorfor:  
Sotra SK skal ha et bredt og godt aktivitetstilbud til alle som ønsker å 
spille fotball uavhengig av forutsetninger og ambisjonsnivå. Alle 
fotballspillere i klubben er like mye verdt. Det er ikke dermed sagt at 
alle skal være like – tvert imot er likhet og likeverd en erkjennelse av 
at spillerne er forskjellige og at det bør tilrettelegges med ulike 
utfordringer ut fra den enkeltes ønske, modning og forutsetninger.  
 
Hva:  
Det handler om hvordan vi kan dele inn treningsgruppen og tilpasse 
treningen til den enkelte spiller. Videre er det et viktig verktøy for å 
sikre god tilpasning av aktivitet. Differensiering er at vi gir den 
enkelte spiller et utviklingstilbud tilpasset spillerens forutsetninger og 
ambisjoner. Vi ønsker at alle spillerne våre skal oppleve tilstrekkelig 
mestring og utfordring i både trening og kamp.  
Trenings- og kamptilbudene skal i størst mulig grad være tilpasset 
enkeltspillerens ferdigheter, motivasjon, ønsker og behov. Det 
handler om hvordan vi kan dele inn treningsgruppen og tilpasse 
treningen til den enkelte.  
 
Hvordan differensiere i trening?  
Det finnes flere ulike grep og variasjoner vi kan bruke for å tilpasse 
treningen til den enkelte. Det handler ikke først og fremst om å dele 
gruppen inn etter ferdighet, men å i størst mulig grad ta 
utgangspunkt i den enkeltes styrker og/eller svakheter og lete etter 
måter å organisere treningen på som er gunstig for den enkelte og 
for laget.  
 
 
 
 
 
 



 
Et grep i treningen er gruppesammensetning. Det kan være de som 
er kommet lengst i ferdighetsutviklingen på en gruppe, men det 
trenger absolutt ikke å være det, og det er viktig at det ikke er det 
grepet vi alltid velger. Et fint utgangspunkt er at vi skal jakte at 
spillerne over tid spiller en del med de på samme nivå, en del med de 
som er kommet lenger og også noe sammen med de som ikke er 
kommet så langt. På denne måten blir spillerne i ulik grad utfordret 
på tid og rom.  
 
Et annet grep i treningen er vanskelighetsgraden på aktiviteten vi 
driver. Man kan blant annet bruke banestørrelse og antall spillere 
som et grep. Jo mindre banen er, jo raskere må man løse situasjoner. 
Jo flere spillere det er, jo mer må man forholde seg til. Vi ønsker at 
alle spillerne oftest mulig skal ha samme aktivitet på trening, men 
aktiviteten kan ha ulik utforming. En gruppe kan ha mindre bane, en 
gruppe kan være færre spillere osv.  
 
En viktig del av differensiering er kommunikasjonen og 
tilbakemeldingen til spillerne våre. Treneren er viktig for spillerens 
opplevelse, trivsel, motivasjon og læring. Det er viktig at spillerne 
våre får tilbakemeldinger i treningssituasjon. Vi ønsker at trenerne 
våre skal være støttende, oppmuntrende og spørrende. Gjennom en 
spørrende tilnærming skal vi skape refleksjon hos spillerne, og kan på 
denne måten tilpasse aktiviteten og innholdet til den enkelte spiller 
og gruppe. Det er altså viktig at vi klarer å veksle mellom en 
spørrende tilnærming og noen ganger en mer forklarende tilnærming 
for å oppklare.  
 
En forutsetning for at vi skal lykkes med differensiering i 
treningsinnhold og treningsmengde er planlegging. I Sotra SK er det 
en forventning om at trenerne i ungdomsfotballen har en øktplan i 
XPS før trening, som også deles med spillerne. Vi skal være gode på 
treningsinnhold og treningsgjennomføring. Da trenger vi et bevisst 
forhold til hvilke aktiviteter vi skal ha, hva vi skal jobbe med, hvor stor 



skal banen være, hvor mange spillere som skal spille mot hverandre 
og ikke minst hvilke grep vi har for å tilpasse aktiviteten til den 
enkelte spiller/gruppe.  
 
 



 
HOSPITERING 

 
Hva er hospitering 
En måte å tilpasse fotballopplæringen på der spillere får tilbud om trening og kamp på et 
høyere ferdighetsnivå enn de får på sitt alderstrinn/sitt lag.  Spillerne trener med eldre 
spillere der man må oppfatte, vurdere, beslutte og utføre valg på banen raskere.  Vi 
oppfordrer også til hospitering mellom jente- og guttelag. Vi ønsker først og fremst 
hospitering i trening, da det er her den viktigste utviklingen skjer. Det er spillerens beste som 
skal være i sentrum, for å sikre at det gir riktig balanse mellom mestring og utfordringer og 
for å ha kontroll på totalbelastningen for den enkelte spiller.  
 
Hvem skal hospitere?  
Spesielt ivrige spillere med stor treningsvilje og gode ferdigheter.  
Det vil altså være spillere som er spesielt ivrige og er kommet langt i ferdighetsutviklingen, 
som kan trenge flere utfordringer i treningshverdagen.  
 
Hvorfor skal vi hospitere mellom lag/nivå? 
For å sikre at de fremste og mest treningsvillige spillerne våre får tilstrekkelige utfordringer i 
trenings- og kamphverdagen. Hovedhensikten med hospitering er å stimulere til utvikling 
gjennom å skape best mulig balanse mellom mestring og utvikling.  
Videre vil det gi flere treninger for denne typen spillere.  
Det skaper en bro mellom de ulike aldersklassene.  
 
Hvordan organisere vi hospiteringen 
Utgangspunktet er at trenerne seg imellom diskuterer hvilke spillere som har behov for 
dette og avtaler detaljene.  Ved behov og eventuell uenighet bistår trenerveileder eller 
utviklingansvarlig. Sportslig utvalg kan også på eget initiativ foreslå kandidater til 
hospitering. Det er viktig at hospiteringen ikke går på bekostning av deltakelse på eget lag, 
men skal heller være et ekstra utviklingstilbud. Utgangspunktet er at hospiteringen skjer en 
årsklasse opp. Eventuelle unntak fra dette avklares med trenerveileder, utviklingsansvarlig 
og Sportslig utvalg. Vi er helt avhengig av god dialog med alle involverte parter for å sikre at 
vi lykkes.  
 
Sportslig utvalg barn/trenerveileder barn skal alltid være informert om hvilke spillere som 
hospiterer i barnefotballen.  
Sportslig utvalg ungdom/trenerveileder/utviklingsansvarlig skal alltid være informert om 
hvilke spillere som hospiterer i ungdomsfotballen.  
 
Ved eventuell uenighet knyttet til hospitering er det sportslig 
utvalg/trenerveileder/utviklingsansvarlig som tar endelig avgjørelse på vegne av klubben.  


