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Våre kjerneverdier
Attraktiv: Vi skal være velorganisert og kreativ slik at klubben er attraktiv for
alle - både topp og bredde. Vi skal være mulighetenes arena, skal våge å tenke
nytt og gå nye veier.
Inkluderende: Vi skal være klubben for alle, uansett bakgrunn og
ferdighetsnivå.
Engasjert: Vi skal ta initiativet til å skape gode fotballopplevelser. Vi skal ha
aktivt engasjement koblet sammen med evnen til å gjennomføre.

Visjon
Flest mulig - lengst mulig - best mulig
Flest mulig;
Åsane fotball damer ønsker å være en inkluderende klubb som satser både på
bredde og topp for alle barn, ungdom, junior og senior spillere. Her skal alle
være velkomne og vi ønsker alle interesserte barn inn i organisert fotball
gjennom skoledistrikter fra de starter på skolen.

Lengst mulig;
Åsane fotball damer ønsker å skolere og utvikle trenere for alle alderstrinn, så
spillere kan utvikle seg i klubben og ikke føle behov for å reise ut tidlig for å ha
mulighet å satse på fotball på høyere nivå.

Best mulig;
Åsane fotball damer ønsker å være en foregangsklubb i Hordaland på utvikling
av trenere og spillere. Vi ønsker også å utvikle og skolere ledere i gruppa for å
ha en en god og sterk organisasjon i bunn og rundt lagene. Vi skal kjennetegnes
som klubben (spillere, ledere og trenere) som har vilje til å jobbe hardt, har
godt kameratskap og gode holdninger.

Februar 2015

-4-

Åsane fotball damer Sportsplan

Hvorfor Sportsplan?
Dette heftet har en viktig funksjon:
Det skal kunne brukes som et nyttig verktøy for våre trenere, ledere, spillere og
andre som ønsker å følge klubben vår. Intensjonen bak planen er å bidra til at
vår fotballutdanning får et preg av HELHET hvor vi ønsker at våre spillere skal
”klatre alle trinnene på pyramiden” for å bli gode og for å trives.
Derfor har vi spesifisert en slags læreplan i Åsane fotball damer over hva vi skal
vektlegge på de enkelte trinn, slik at vi skal få en progresjon på det vi lærer.
Denne sportsplanen forteller en del om HVILKE kunnskaper vi vil lære bort, og
det blir referert til enkelte treningseksempler. Det ligger også treningsøkter og
treningsøvelser i treningokta.no
Vi skal fortsatt ha trener og lederstyrte lag, men med dette fokusere på
"Klubben som sjef". Dette betyr at vi skal gi våre fremragende trenere og ledere
en ballast og rettesnor til å følge filosofien som ligger i bunn for Åsane fotball
damer.
Vi har ambisjoner om å være strukturerte med et glimt i øye. Våre spillere skal
vite at de blir tatt godt vare på hver gang de møter opp på trening. De blir tatt
på alvor som et selvstendig individ, og de blir tilført kunnskap.
Ingen sportsplan har verdi ALENE. Den må følges opp og benyttes i hverdagen
som et styrende redskap. Vi håper at sportsplanen vår vil gi deg som bruker
noe du føler er nyttig å bruke.
Da har vi lykkes!
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Våre verdigrunnlag:
ÅFD skal spille fotball forankret i lek, tilhørighet og fair play.
Det vil si:







Vi har lyst til å leke.
Hos oss er det lov å gjøre feil, men vilje til å gjøre sitt beste.
Vi snakker til og med hverandre, ikke om hverandre
Før vi kritiserer andre, tenker vi på hva vi selv bidrar med.
Vi søker muligheter, ikke problemer og hindringer.
Vi bygger sportslig framgang på lokal tilhørighet, sterkt utviklingsmiljø og
sunn økonomi.
 Hos oss sår vi før vi forventer å høste.
 Vi utnytter kommersielle muligheter innenfor etisk forsvarlige rammer.
 Vi skal vinne fotballkamper gjennom fair play og på idrettens premisser.
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Fair Play
For Åsane fotball damer dreier Fair Play seg om mer enn å unngå gule og røde
kort, det handler om hvordan vi oppfører oss mot hverandre, både på og
utenfor banen!
Alle tilknyttet fotballmiljøene har et ansvar for å følge de normer, regler og
retningslinjer som skaper verdier og holdninger vi kan være stolte av. Vi er
opptatt av at alle spillere, trenere, dommere, ledere, foreldre/foresatte og
andre engasjerer seg og bidrar til at vi har et fotballmiljø preget av trivsel og
trygghet.
Sentrale stikkord er:
‐ Vise respekt og toleranse for hverandre
‐ Alle er like verdifulle
‐ Ta avstand fra rasisme og andre former for mobbing
‐ Respektere dommerens avgjørelser
‐ Skape et fellesskap som inkluderer alle
‐ Lagspill krever god samarbeidsevne
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Fair Play i praksis:
Til deg som spiller i Åsane fotball damer:
 Ta godt vare på dine medspillere og inkluder nye lagkamerater ‐ vi sier
ALDRI noe av negativ art til noen.
 Unngå stygt spill og filming.
 Skap trygghet og god lagånd på banen.
Fair Play‐ånden skal vokse fram ved:
 Å trene og spille kamper med godt humør. Vi opptrer sportslig på banen,
vi igangsetter tidlig og har en fin tone.
 Å behandle motstanderne med respekt.
 Å hjelpe skadet spiller uansett lag.
 Å takke motstanderen etter kampen.
 Å ikke kjefte på andre.

Til trenere og ledere i Åsane fotball damer:
Som trener og leder har du ansvar for at spillet utøves i den rette Fair Play‐ånd.
Du skal sørge for at spillerne har god kjennskap til regler og retningslinjer innen
fotballspillet, og at disse blir fulgt. Således også være et forbilde innad i klubben
ved positiv omtale av andre og derigjennom sørge for at spillere får god
kjennskap til regler og retningslinjer innen klubben ÅFD.
Det er ditt ansvar at spillerne forstår:
 Betydningen av dommerens situasjon og funksjon.
 At dommerne må ta hurtige valg ‐og dermed umulig kan være feilfrie.
 Betydningen av å ikke overreager på dommer‐ avgjørelser.
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 At det er dommerens avgjørelse som teller, og at det er bortkastet å
pådra seg straff for kjeftbruk.
 Betydningen av å følge regelverket ‐det tjener alle parter, og dermed
også spillet.
Til foresatte, foreldre og besteforeldre til spillere i Åsane damer fotball:
Foresatte, foreldre og besteforeldre er en meget viktig ressurs for norsk fotball.
Det er fint om også dere bidrar til trivsel og fair play i fotballmiljøene!
Ta ansvaret og tenk over følgende:
• Din interesse og oppfølging betyr mye for barn og unge.
• Likeverd, aksept og inkludering bør gjelde alle i fotballmiljøet.
• Verdsett opplevelse, god oppførsel og lagånd høyt.
• Respekter trenerens bruk av spillere ‐ ikke kritiser hans/hennes avgjørelser.
• Dommeren prøver også å gjøre sitt beste ‐ ikke kritiser hans/hennes
avgjørelser.
• Resultatet må ikke bli for viktig ‐ den enkelte spillers mestring har også stor
betydning.
• Gi oppmuntring til alle spillerne ‐ ikke bare dine kjente.
• Stimuler til deltakelse ‐ uten noen form for press.
• Ta gjerne initiativ til å bidra på foreldremøter for å avklare holdninger og
ambisjoner.
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Hospitering
Klubben jobber for at alle får optimal utviklingsmulighet. Dette med fokus på:
• Individuelle ferdigheter
• Relasjonelle ferdigheter
• Holdninger
For å kunne tilby dette, ønsker og oppfordrer klubben til å praktisere
hospiteringsordninger mellom årsklassene i ungdomsfotballen (13‐16 år) og
videre opp til Junior (17‐19år). I spesielle tilfeller kan det også være aktuelt for
årsklassen 12 år opp til 13 år. Dette skal gjennomføres på en trygg og
forutsigbar måte både for spilleren og trenerne. Det er derfor viktig med
kjøreregler for hospiteringen.
Den gjennomføres med følgende kjøreregler:
 Mulighetene for hospitering vurderes ut ifra spillerens
treningsoppmøte, ferdigheter og holdninger.
 Avgiver‐trener avgjør hvem som skal få hospitere ut ifra
ovennevnte kriterier.
 Spillere som er aktuelle og ønsker å hospitere må få lov til det,
men bør veiledes til å vente om en utviklingsmessig bør vente for å
unngå eventuelle negative opplevelser.
 Avgiver‐trener – som er den som kjenner spilleren best – skal også
veilede spilleren med å vente med hospitering opp, om han
vurderer at hospitering bidrar til for stor belastning på spilleren.
 Spilleren bør hospitere opp innen en konkret og avtalt periode av
gangen – etterfulgt av evaluering.
 Spillere skal spille alle kampene på sitt opprinnelige lag hvis IKKE
han skal starte på et høyere nivå. Er hans ferdigheter og
holdninger så gode at han starter de fleste
Februar 2015

-10-

kampene der han hospiterer, skal det fortsatt være en dialog mellom trenerne
på de to lag og sportslig leder om bruken av spilleren inn i mot viktige kamper.
 Spilleren skal ikke sitte på benken i kamper eller gjennomføre treninger
på det laget han hospitere på, hvis hans opprinnelige lag har kamp
samme dag.
 En hospitering forutsetter et godt samarbeid mellom ”avgiver‐trener” og
”mottaker trener”. ”Avgiver‐treneren” er i dette samarbeidet den som
skal ha siste ord om hospitering kan gjennomføres.
 Sportslig leder skal holdes informert og skal ha siste ord om uenighet
oppstår. Dette skal respekteres.
 Som en regel, skal spilleren kun spille en kamp i uka og resten skal være
trening.
HUSK: HOSPITERINGEN SKAL KUN GJENNOMFØRES HVIS SPILLEREN VIL!
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Trenerutvikling
Åsane fotball damer ønsker å kurse og utvikle trenere for alle alderstrinn
gjennom en styrt modell allerede fra barna starter med fotball. Åsane fotball
damer er avhengige av foreldre som stiller som trenere spesielt i
barnefotballen (7 ‐ 12år), men tilbyr disse kurs som er tilpasset deres
aldersgruppe.
Vi ønsker også å ha fokus på trenerutvikling gjennom dedikerte trenerutviklere
i barnefotballen, ungdomsfotballen og junior/senior.
Barnefotball;
 For trenere i 5'er fotball (6 ‐10 år) ønsker vi at C‐kurs trinn 1 blir
gjennomført
 For trenere i 7'er fotball (11 ‐ 12år) ønsker vi at C‐kurs trinn 2 blir
gjennomført
Ungdomsfotball;
 For trenere i 11'er fotball (13 ‐14 år) ønsker vi at C‐kurs trinn 3 blir
gjennomført
 For trenere i 11'er fotball (15 ‐16 år) ønsker vi at C‐kurs trinn 4 blir
gjennomført
Juniorfotball;
 For trenere i 11'er fotball (Junior) ønsker vi at D‐kurs trinn blir
gjennomført
Seniorfotball;
 For senior trenere ønsker vi at de bygger på på sin kompetanse som en
del av kontrakten inngått med Åsane fotball damer
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Dommerutvikling
Åsane fotball damer ønsker å skolere og utvikle egne dommer i klubben. Fra
spillere begynner med 11'er fotball skal de få regelinnføring og bli oppfordret til
å ta kurs. Først for å dømme barnefotball senere kanskje bygge på for dømming
i ungdomsfotballen.
Klubben har en utviklingsansvarlig for dommere som er en del av den sportslige
strukturen i Åsane fotball damer.
Keepertrening
Åsane fotball damer ønsker å skolere og utvikle våre keepere gjennom interne
keeperskoler, men også med deltagelse i keeperskoler i regi av andre klubber i
Kretsen.
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Utviklingspyramide

Senior

Spillerutvikling i
henhold til
sportsplan

17-18 år
15-16 år

Seriespill Hordaland
krets 11` er fotball
Sonelag og kretslag

13-14 år
Spillerutvikling i
henhold til
utviklingsplan
teknikkskole
Spillerutvikling i
henhold til
utviklingsplan
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10-12 år

Seriespill 7èr fotball
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Utviklingsplan for Barnefotballen – hensikt og formål
Åsane fotball damer har hentet basisen for vår utviklingsplan for barnefotball
fra NFF. Hensikten med denne utviklingsplanen er å skape et hjelpemiddel for
trenere og lagledere som gir grunnprinsipper, retningslinjer og hjelp til praktisk
trenerarbeid for arbeidet med utvikling av fotballferdigheter blant barn i Åsane
fotball damer.
Grunnprinsipper for Barnefotballen 6 – 12 år
Barnefotballen for aldersgruppene 6 – 12 år administreres og koordineres av
Åsane fotball damer gjennom Barnefotballutvalget og er delt opp i
skoledistrikter. Fotballen organiseres slik at fotball prioriteres i fotballsesongen
(april til september) og andre aktiviteter (som håndball, ski, skiskyting, alpint,
osv) i vintersesongen (oktober til mars). Dersom det legges til rette for fotball i
vintersesongen skal dette ikke komme i konflikt med vinteraktiviteter.
Barnefotballen i Åsane fotball damer skal basere sin aktivitet på følgende fire
grunnprinsipper:
Likhetsprinsippet
 Alle barn skal ha like muligheter til å utvikle sine ferdigheter på treninger
og i kamper, uavhengig av hvilke forutsetninger de måtte ha. Sentralt her
er at alle skal ha lik spilletid både i serie og cup spill. Dette betyr også at
alle barn skal ha like muligheter til å spille i de ulike posisjonene i laget i
kamp. Det er et mål at alle spillerne over tid skal ha fått prøvd seg i alle
posisjonene i laget – som også inkluderer det å stå i mål.
Jevnbyrdighetsprinsippet
 Trenere skal etterstrebe jevnbyrdighet mellom spillere og spillegrupper
både i trening og kamp. Dette innebærer at det i spill i små grupper på
trening skal settes sammen grupper som har omtrent samme
ferdighetsnivå. Dersom det i en årsklasse etableres flere lag, skal disse
settes sammen slik at de er mest mulig jevnbyrdige (like gode som lag).
Det skal ikke etableres 1. lag, 2. lag osv. rangert etter ferdighetsnivå.
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Breddeprinsippet
Trygghet + Mestring = Trivsel
Trygghet, opplevelsen av å mestre og trivsel i et miljø skaper motivasjon, noe
som er en forutsetning for utvikling (læring). Ved at trener/lagleder(e) i
gruppen behandler barna rettferdig, er forutsigbare i sin væremåte, setter klare
grenser, gir mye ros og opptrer konsekvent oppnås et trygt og godt
læringsmiljø. Det kan være verdt å merke seg at det å være rettferdig noen
ganger innebærer at du behandler barn ulikt, rett og slett fordi de har ulike
forutsetninger og ulike behov for støtte og oppmuntring.
Både i trening og kamp må det så langt råd er gis opplevelse av at den enkelte
lykkes i noe (mestring). Det er det du lykkes med som fremmer utvikling, det du
ikke får til (feil du gjør) kan hemme utvikling. Utfordringer tilpasset den
enkeltes ferdighetsnivå (flytsonen) er derfor viktig. I kamper kan det være lurt å
bli enig med motstanderens trener(e)/leder(e) om når en setter inn spillere
med de beste ferdighetene og når en benytter spillere med et lavere
ferdighetsnivå. På den måten ivaretas også jevnbyrdighetsprinsippet.
Utviklingsprinsippet
Den utviklingsorienterte treneren i barnefotballen gleder seg mer over
enkeltspillernes ferdigheter og prestasjoner enn lagets resultat i en kamp. Det
skal være tillatt og akseptabelt å gjøre feil. Dette betyr for eksempel at
treneren roser spillerne når de forsøker å drible eller spille seg ut av vanskelige
situasjoner i forsvar fremfor å sparke ballen høyt og langt vekk! Dette må være
et grunnleggende prinsipp for trenerens bruk av ris/ros for å fremme utvikling.
Drible‐ og pasningsferdigheter ser ut til å være mangelvare i norsk fotball i dag.
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Grunnferdigheter – Praktisk treningsarbeid
Alt treningsarbeid i barne‐ og ungdomsfotballen skal ta utgangspunkt i
fotballens basisområder:







Pasningsferdigheter
Medtaksferdigheter
Dybde og Bredde
Dribleferdigheter
Taklingsferdigheter
Avslutningsferdigheter
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Årsklassene 6 - 10 år
Generelt
Fotballen organiseres slik at fotball prioriteres i fotballsesongen (april til
september) og andre aktiviteter (som håndball, ski, skiskyting, alpint, osv) i
vintersesongen (oktober til mars). Dersom det legges til rette for fotball i
vintersesongen skal dette ikke komme i konflikt med vinteraktiviteter.
Sentrale utviklingstrekk for aldersgruppen












Individuelle forskjeller i modning, opptil 4‐ 5 års forskjell i 10 års alderen
Store forskjeller i motorisk utvikling
Liten evne til å oppfatte verbal instruksjon
Vansker med å oppfatte flere ting eller hendelser samtidig
Læring skjer gjennom aktivitet og observasjon av andre
Stor aktivitets‐ og mestringstrang
Liker konkurranse
Lite utviklet hjerte‐ og lungekapasitet før puberteten
Følsom for kritikk
Problemer å være konsentrert om en oppgave over tid
Motorisk gullalder mot slutten av perioden – svært mottakelig for
teknikktrening

Sentrale temaer for opplæringen
 Drible av en motstander. Dette er viktig og må gjøres ofte. Ingen spesiell
teknikk instrueres, fantasi og kreativitet stimuleres
 Score mål med alle lovlige deler av kroppen.
 Ta ballen fra motstander (takle). Ingen spesiell teknikk instrueres,
kreativitet og fantasi stimuleres
 Føring av ball med innside og utside av foten (begge bein)
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 Pasninger (kort) med innsiden og utsiden av foten ‐ ”langpasninger”,
treffe ballen med vrista
 Ballmottak (medtak) – enkle medtak med alle (lovlige) deler av kroppen
 Vendinger – sålevending, vending med innsiden og utsiden av foten
 Skuddferdighet – vristspark – treffpunkt på ball
 Treffe ballen med hodet – ikke omvendt
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Retningslinjer for trening
 Lystbetont lek og trivsel skaper motivasjon til å fortsette med fotball.
Aktivitet – unngå kø og mye trenerprat
 La ett tema danne grunnlaget for ei treningsøkt. Gjenta økta etter en tid.
Utviklingsplaner i treningokta.no vil være til hjelp når en slik periodisert
treningsplan skal etableres.
 Mange ballberøringer for alle skal være et mål og grunnprinsipp for all
trening i denne aldersgruppen
 Mye trening i små grupper basert på 5`er fotballens basis – 4 mot 4 med
keeper.
 40% av fotballaktiviteten i ei treningsøkt skal være spill i små grupper.
 Småspillgruppene skal settes sammen slik at ferdighetene hos spillerne
som øver sammen er mest mulig like (jevnbyrdighetsprinsippet).
 Bruk ”Spill sammen med” aktiviteter, grupper fra 2 – 4 sammen for å
øvebasisferdigheter – utførelse i fokus
 Varier funksjonalitet – ”spill mot” aktiviteter de viktigste
 Andre lekbetonte øvelser (gjerne balløvelser) som fremmer spenst,
hurtighet, koordinasjon og bevegelighet må benyttes. Spesifikk styrke
eller utholdenhetstrening må unngås.
 Korte intervaller på øvelsene – ta pause underveis for de yngste
 Oppfordre til allsidighet
 Bytt på å stå i mål i spillsekvenser
 Bruk gode øvingsbilder for å vise en øvelse eller teknikk. Vær varsom
med å ”fryse” situasjoner da det har begrenset læringseffekt for
aldersgruppen
 Vis hvordan – ikke fortell
 Kom raskt i gang med aktivitet
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 La spillerne ta ansvar for lagets utstyr etter tur
 Starte økt med oppvarming og avslutte med ut‐ tøyning for å lære gode
vaner og holdninger
 Løypa for minimerket I og II inneholder mange læringsmomenter og kan
også benyttes i treningen
 Bruk mye ros – vær varsom med kritikk
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Aktivitetsbank
Refererte treningsøkter, på Åsane fotball damer siden på treningokta.no, gir
forslag til øvelser basert på de sentrale temaene som utvikles i denne perioden.
Øktene er også delt inn etter årskull (6‐8 og 9‐10 åringer), men øktene kan med
fordel brukes gjennom hele perioden (alle finner sine favorittøvelser).
Det bør også gis forslag til progresjon (vanskeligere); når øvelsene blir for
lette(kjedelige) bør en progresjon innføres, eller når enkelte spillere mestrer
øvelsen fortere bør de få prøve seg på en vanskeligere øvelse
(breddeprinsippet).
Mål for årsklassene 6 – 10 år
Ved utløpet av perioden skal alle spillerne trives og være motiverte for
fortsattfotballaktivitet. I tillegg skal:
 Alle spillerne kunne treffe en medspiller ved hjelp av innside‐, utside og
være i stand til å slå lengre pasninger med vrista
 Alle spillerne kunne føre ballen med inn‐ og utside av foten med begge
bein
 De fleste spillerne greier å treffe ballen med vrista når de skyter
 De fleste spillerne får til såle‐, inn‐ og utsidevending
 Alle spillerne har utviklet sine ferdigheter i retningsbestemte ballmottak
(medtak) både med beina og andre lovlige deler av kroppen
 Alle spillerne bør ha greid kravene til NFFs Minimerket I og II
Aktivitetsperiode og omfang av trening
Aktivitetsperiode: april ‐ september. Åsane fotball damer kan allikevel tilby lag
innetreningstid hvis det ikke kommer i konflikt med annen vinteraktivitet.
Utenom kampsesong: 1 trening per uke
I kampsesong: 2 aktiviteter per uke; 1 trening og 1 kamp
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Kamper og cuper
 Prinsippet om lik spilletid for alle gjelder både i seriespill og i cuper
 Dersom det etableres flere konkurranselag innen en aldersgruppe, skal
lagene så langt råd er settes sammen slik at de innbyrdes er
ferdighetsmessig mest mulig like (jevnbyrdighetsprinsippet)
 Laget deltar i serie arrangert av Åsane fotball damer. Det vil bli spilt 5er
fotball (4 utespillere og en keeper).
 Kan delta i 1‐3 cuper, hvor en er cup arrangert av Åsane fotball damer, i
henhold til lagets budsjett.
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Årsklassene 11-12 år
Generelt
Sterk fokus på individuelle, tekniske ferdigheter for aldersgruppen. Den mer
taktiske delen av ferdighetsbegrepet (valget) trekkes gradvis inn i opplæringen.
Selve den tekniske ”utførelsen” er benevnt som hvordan, mens det mer
taktiske elementet ”valg” er knyttet til begrep som hvor, til hvem og når.
Sentrale utviklingstrekk for aldersgruppen
 Optimal alder for innlæring av teknikk (utvikling av motoriske
ferdigheter). Slik påvirkning vil utvikle spilleren mest på lang sikt.
Innlærte teknikker på dette stadiet sitter ofte ”livet ut”.
 Naturlig motivert – stort mestringsbehov og lærelyst, stor glede av å
lykkes
 Er veldig kreative og oppfinnsomme
 Har større utbytte av verbal instruksjon (evnen til abstrakt tenking
utvikles mye)
 Spillerne stiller større krav til sine egne prestasjoner (selvkritiske)
 Er følsomme for kritikk fra andre
 Ujevne i prestasjoner med svingninger fra dag til dag.
 Store individuelle forskjeller i fysisk og psykisk utvikling, men utviklingen
går jevnt og er lik hos gutter og jenter
 Stort behov for individuell behandling (ulike forutsetninger krever ulik
behandling)
 Rettferdighetsorientert
 Spesifikk utholdenhets‐ og styrketrening har liten effekt
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Sentrale tema for opplæringen
Videreføring aldersklassen 6‐10 år. Rekkefølgen på temaene er tilfeldig satt opp
og er derfor like viktige.
Utvikling av angrepsferdigheter
 Skape gjennombrudd – avslutte/score mål
 Finte og dribleferdigheter – utførelse og valg. Øvelsene 1 (generell
ballkontroll) og 3 til NFF`s ferdighetsmerker kan også brukes innen dette
temaet.
 Spillerens egen oppfinnsomhet og kreativitet skal ha størst fokus og
prioritet
 Finter det i tillegg anbefales å øve spesielt på:
- Kroppsfinte
- Overstegsfinte
- Cruyff – finte/vending
- Skudd, pasnings og innleggsfinter
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Pasningsferdigheter – utførelse og valg.
Kan øves funksjonelt sammen med medtak.
Øvelsene 2 og 5 til NFF`s ferdighetsmerker kan også brukes innen dette temaet.
 Kort – med innside og utside av foten
 ”Langpasning” (ca. 15 m) – liggende vristspark
 Forutsetninger for godt pasningsspill ‐ bevegelse uten ball
- bevegelse inn i ledige rom
- komme ut av pasningsskyggen
- skape pasningsvinkel
- skape dybde foran og bak (støtte) ballfører
Medtaksferdigheter (retningsbestemte mottak) – utførelse og valg
Medtak = å være i bevegelse i en retning i mottaks‐øyeblikket. Øvelse 6 til
NFF`s ferdighetsmerker kan også brukes til deler av dette temaet.
 medtak ved hjelp av innside/utside av fot og andre lovlige deler av
kroppen.
Vektlegg: vær i bevegelse når du tar i mot ballen
 Inn i ledig rom – i angrepsretning om mulig
 Bort fra motstander
 Slik at det legges til rette for neste trekk – skudd eller pasning
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Vendingsferdigheter (med ball) – utførelse og valg Øvelse 6 til NFF`s
ferdighetsmerker kan også brukes til deler av dette temaet.
 90 og 180 graders vendinger med både innsiden og utsiden av foten (og
andre lovlige deler av kroppen)
- uten motstand
- med motstand (øk fra passiv til aktiv)
 Sålevending
 Cruyff – vending (se finte‐dribleferdigheter)
 Andre personlige og kreative måter å vende med ball
Avslutningsferdigheter – utførelse og valg Øvelsene 6 og 7 til NFF`s
ferdighetsmerker kan også brukes til øving innen temaet.







Skudd med strak vrist
Med‐, motrullende og død ball fra ulike vinkler
Legge til rette – nest siste berøring
Alene med keeper
Volleyskudd – hel og halv
Headeferdighet
- Tilslagsferdighet
- Opphoppsferdighet
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Føreferdigheter (føring av ball) – utførelse og valg Øvelse 3 til NFF`s
ferdighetsmerker kan også brukes til øving innen temaet.
-

Kort og lang kontrollavstand
Løfte blikk
Føring med retningsendringer
Inn‐ og utside av fot
Føre med fot lengst bort fra motstander

Utvikling av forsvarsferdigheter – hindre gjennombrudd – vinne ball – hindre
mål
Generelle retningslinjer for forsvarsspill: Når motstander har ballen er alle på
laget forsvarsspillere – komme på riktig side av ballen (forsvarssiden)
-

forsvarer; presse – lede ‐ takle
avstand
kroppsstilling
taklingsferdighet
2. forsvarer – sikring
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Retningslinjer for trening
Holdningspåvirkning. Alderen er meget gunstig for påvirkning av
holdningsmessige ferdigheter. De holdninger en ønsker å prioritere i denne
aldersgruppen går i store trekk ut på å få spillerne til å ta ansvar for at en
gruppe skal fungere sosialt og utvise disiplin i trening og kamp.
I tillegg er det viktig å skape forståelse for nødvendigheten av mange
repetisjoner med kvalitet for å bli bedre, og å forstå nødvendigheten av
konsentrasjon, interesse og entusiasme i treningssituasjonen.
Følgende bør være generelle retningslinjer:
- Instruksjon og bruk av læringsmomenter kan i økende grad benyttes.
- Vær opptatt av enkeltspillerens tekniske fremgang mer enn lagets
resultater
(utviklingsperspektivet). Ikke straff en spiller som dribler mye.
- Den tekniske utførelsen skal ha hovedfokus, men spillerens taktiske
valg skal også vektlegges. Dette gjøres ved å rose og forsterke gode
valg – ikke ved å gi negative kommentarer på dårlige valg.
- Spill i små grupper fra en mot en og opp til 4 mot 4 med keeper skal
ha hovedfokus.
- Sett sammen smågrupper med spillere som er omtrent like i
ferdigheter så langt dette er mulig (jevnbyrdighetsprinsippet). 40% av
treningstiden brukt til fotballaktivitet skal være individuell øving
og/eller spill i små grupper.
- Lag betingelser eller regler for spillet som fremmer det eller de
momentene du legger vekt på. For eksempel: ballen må føres over
midten, du må slå pasning over midten, alle må være på
motstanderens halvdel for å få godkjent mål, osv.
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- Så langt råd er, anbefales det at alle øvinger gjennomføres mot mål
(scoring).
- Lag betingelser eller regler for spillet som fremmer det eller de
momentene du legger vekt på. For eksempel: ballen må føres over
midten, du må slå pasning over midten, alle må være på
motstanderens halvdel for å få godkjent mål, osv.
- Så langt råd er, anbefales det at alle øvinger gjennomføres mot mål
(scoring).
- Bruk ulike øvinger som fremmer ballbehandling, f.eks. fotballtennis,
presisjonsspark, hold ballen i lufta m.m. Spillerne må oppmuntres til
lek og trening med ball på egen hånd.
Øvelsene til NFFs ferdighetsmerker med utgangspunkt i kravene til blått og
rødtmerke kan også brukes i treningsarbeidet.
Bruk mye ros – vær varsom med kritikk
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Aktivitetsbank

Refererte treningsøkter, på ÅFD siden på treningokta.no, gir forslag til øvelser
basert på de sentrale temaene som utvikles i denne perioden. Øktene er delt
inn etter årskull (11 ‐ 12 åringer), men øktene kan med fordel brukes gjennom
hele perioden (alle finner sine favorittøvelser).
Det bør også gis forslag til progresjon (vanskeligere); når øvelsene blir for lette
(kjedelige) bør en progresjon innføres, eller når enkelte spillere mestrer
øvelsen fortere bør de få prøve seg på en vanskeligere øvelse
(breddeprinsippet).
Mål for aldersklassene 11-12 år
Ved utløpet av perioden skal alle spillerne trives og være motiverte for
fortsattfotballaktivitet. I tillegg skal:
- Alle spillerne ha utviklet og forbedret sitt drible‐ og fintereportuar og
funnet sin personlige ”favorittfinte”
- Alle spillerne ha tilegnet seg kunnskap om hvor på banen det er mest
hensiktsmessig å benytte dribleferdigheten
- Alle spillerne skal ha utviklet sine pasnings‐ vendings, og
føreferdigheter slik at de teknisk behersker de ulike teknikkene på en
tilfredsstillende måte og til en viss grad kan anvende dem funksjonelt
i spillsituasjoner.
- Alle spillerne ha kjennskap til de mest grunnleggende prinsipper for
laget i forsvar, begrepene 1. forsvarer og 2. forsvarer
- Alle spillerne ha utviklet tilfredsstillende ferdigheter som 1. og 2.
forsvarer
- Alle spillerne bør i løpet av perioden ha greid kravene til blått og rødt
Teknikkmerke innen NFFs ferdighetsmerker
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Aktivitetsperiode og omfang av trening
Hovedaktivitetsperiode: april ‐ september.
Vinteraktivitetsperiode: oktober – mars.
Treningene må legges til rette og organiseres slik at det ikke hindrer spillerne i
å delta i andre aktiviteter. Spillerne skal oppfordres til å drive med andre
idretter dersom de har lyst til dette.
Utenom kampsesong: 2 treninger per uke
I kampsesong: 2‐3 aktiviteter per uke; 1‐2 treninger og 1 kamp

Februar 2015

-32-

Åsane fotball damer Sportsplan

Kamper og cuper
Prinsippet om lik spilletid for alle skal gjelde. Rullere spillerne under kamper.
Det er et mål at alle spillerne over tid skal spille i flest mulig posisjoner i laget.
Unngå å sette den største og sterkeste som midtstopper hver gang
(utviklingsprinsippet).
Dersom det etableres flere konkurranselag innen en aldersgruppe, skal lagene
så langt råd er, settes sammen slik at de innbyrdes er ferdighetsmessig mest
mulig like (jevnbyrdighetsprinsippet).
Laget deltar i seriespill arrangert av Hordaland Fotballkrets (mellom 5 og 7
kamper vår og høst). Det spilles 7er fotball (6 utespillere og en keeper).
Laget kan delta i inntil 3 lokale cuper (innen egen krets) i henhold til lagets
budsjett.
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Utviklingsplan for Ungdomsfotballen
Årsklassene 13 – 14 år
Sentrale utviklingstrekk for aldersgruppen
Jentene er i gang med puberteten, noen få av guttene det samme. Veldig
mange vokser mye i denne perioden, enkelte kan strekke seg et tosifret antall
cm, i løpet av et år. De aller fleste som fortsatt spiller fotball stiller til trening
med en indre motivasjon. De begynner etter hvert å kunne ta muntlig
instruksjon selv om å vise eksempler uansett alder bør være den viktigste
Barnetidens løse og drømmeaktige mål forandrer gradvis karakter mot
realisme. Mange er i stand til å forme konkrete utviklingsmål og til og med se
konsekvensene av disse.
Spillerne i denne aldersgruppen er meget motiverte og mottakelig for læring.
En god del vil være i ferd med å danne en personlighet som legger grunnlag for
varige holdninger.
Svært få, om noen, spillere i denne aldersgruppa kan forventes å være stabilt
gode. Det er helt naturlig at prestasjonene vil svinge fra trening til trening og
kamp til kamp, og i løpet av trening og kamp.
Sentrale temaer for opplæringen:
Pasningsspill
-

Orientere seg, se 360 grader rundt seg i forkant av mottak
Bruke riktig antall berøringer på ball
Kamuflere pasning;
Bruke utsiden av fot
Gå en vei med ball, spille motsatt
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Innsidepasningen:
- Støttepasninger
- Korte gjennombruddspasninger
- Veggpasninger
Instruksjonsmomenter:
-

Kort tilslag. Våge å slå hardt på ballen
Treffe midt på ballen
Stive av i ankelen
Standfot på høyde med ballen
Utside pasningen
Veggpasning
Overlapping

Instruksjonsmomenter:
-

-

Slå pasningen i steget
Se gjerne en annen vei
Kort tilslag, så hardt du kan
Strak vrist
Mottak / Tilrettelegging
Skaffe seg selv maksimal tid og plass med god bevegelse i forkant av
mottaket rolig en vei – rykke motsatt
Orientere seg 360 grader
Retningsbestemt mottak;
o I angrepsretning
o I retning av neste pasning
o Vekk fra motstander
Mottak av ball langs bakken.
Innsidemottak og utsidemottak

Februar 2015

-35-

Åsane fotball damer Sportsplan
Instruksjonsmomenter
-

Lavt tyngdepunkt, lett bøyd i standfot
Avslappet i mottaksfot
Mottak av ball forfra (støttepasning)
Kamuflere type mottak og bevegelsesretning lengst mulig
Vurdering av avledende finte i forkant av mottaket
Mottak av ball skrått bakfra
Vinkle eget løp i forkant av pasningen for å komme sidevendt eller
helst rettvendt
Ta med seg ballen framover hvis mulig uten å miste farten i ballen
Mottak av ball bakfra
Vende opp før mottak hvis du er upresset
Rolig bevegelse ‐‐‐ rykk motsatt hvis du er presset
Krav: Alltid orientert i forkant
Lavt tyngdepunkt. Ta i mot ball med kroppen mellom motstander og
ball.
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Ballføring / Vending:
Upresset ballføring








Føring med utsiden av foten gir størst tempo
Unngå unødvendige berøringer på ballen
Akselerasjon etter hver berøring
Ballføring under press
Vendinger
Beherske føring med både utside og innside av fot
Føre ball med kroppen som skjerm mellom ball og
Motstander

Beherske fire ulike måter å vende på:





Innside (Cruyff)
Utside
Hæl
Såle

Instruksjonsmomenter:
 Lavt tyngdepunkt, bøy knærne
 Skyte fart / akselerere ut av situasjonen
 Kroppen mellom ball og motstander.
Finter / Dribling
Det viktigste i denne aldersgruppa er å lære / perfeksjonere et relativt bredt
spekter av finter. Senere vil det være tid for å utvikle en eller to spesialfinter.
Det rent taktiske aspektet ved finter er heller ikke det aller viktigste for denne
gruppa, selv om en selvsagt skal skille mellom hvilke områder og situasjoner på
banen som egner seg best for å utføre finter.
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Vi bruker tid på å innlære følgende finter:







Skuddfinte
Pasningsfinte
Overstegfinte med begge ben
Tofotsfinte
Sålefinte
Kroppsfinte

Instruksjonsmomenter:






Lav fart inn mot finta for å bremse ned farten til motspiller
Veksle mellom å se på ball og motstander så du har kontroll på begge
Anpasse finteavstanden til motstander i forhold til egen fart
Er du hurtigere enn motstander kan du finte med lenger avstand
Er motstander hurtigere enn deg bør du finte tett innpå for å sikre at han
er i ubalanse i det du passerer.
 Maksimal akselerasjon i det du passerer motstander.
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Årsklassene 15 – 16 ÅR:
Sentrale utviklingstrekk for aldersgruppen
Jentenes sen pubertet går over i ungdomstid. Guttene er midt i sin
pubertetsalder og noen av dem vil avslutte denne i løpet av perioden.
Forskjellen i muskelstyrke mellomjenter og gutter vil endre seg stort i løpet av
disse årene. Den øker kraftig hos mange gutter, og hos langt færre jenter.
Mange av guttene har en kraftig vekstperiode, mens mange av jentene har
gjort seg ferdig med denne.
Både hjerte, lunger og åndedrett har kraftig utvikling i denne perioden. Dette er
med andre ord en god periode for å vektlegge utholdenhet, og spilleren tåler
og trene fysisk tøft, men de krever lang restitusjonstid. På samme måte virker
anaerob trening. Det vil gå uforholdsmessig lang tid før laktatprofilen er lav nok
til å tåle en ny tøff økt.
Å generalisere ungdom er naturligvis umulig, men generelt kan vi si at det er tid
preget av usikkerhet, identitetsjag og en vilje til å bli behandlet som et ansvarlig
og selvstendig individ.
Dette bør vi verdsette, og det kanskje viktigste vi gjør overfor denne gruppa er
å oppmuntre til kreativitet, og styrke deres egne synspunkter, selvsagt ikke
uten sunne motforestillinger.
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Sentrale temaer for opplæringen:
Pasningsspill:








Kunne spille i riktig øyeblikk, time i forhold til medpiller sin bevegelse.
Spille med passe kraft og retning
Skille mellom medløpspasning, pasning på fot og pasning i rom.
Halvtliggende vristspark
Oppspill
Krosspasninger
Gjennombruddspasninger.

Instruksjonsmomenter:






Skrått tilløp
Standfoten godt til side for ball
Strekk vrista
Treffpunkt under midten
Overkroppen strak og litt løftet opp.

Loddrett vristspark:
Ofte benyttet i forbindelse med skudd fra distanse der hvor maks kraft er
påkrevd.
Instruksjonsmomenter:





Standbenet på høyde med ballen og pekende mot mål
Strak vrist
Treffe midt på ballen
Overkroppen lett foroverbøyd
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Mottak / Tilrettelegging:
Mottak av ball i lufta:
 Legge til rette i det ballen treffer bakken:
Instruksjonsmomenter:
 Leggen danner et skråtak over ballen
 Mottaksfoten myk og parallell med bakken
 Hodet vekselvis fokus på ball og på omgivelsene.
Ta ned ballen med ulike deler av kroppen og legge til rett for neste trekk:





Bryst
Lår
Vrist
Ulike deler av foten

Instruksjonsmomenter:
 Myk i kroppsdelen som mottar ball ”fjære av” i mottaket
 Skråstilt kroppen i forhold til neste berøring
 Hodet mest mulig løftet så du heletiden har et bilde av omgivelsene
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Heading:
Grunnleggende for å bli en god hodespiller er å beherske områdene:
 Heade uten press, stående
 Med opphopp
 Hodedueller
Instruksjonsmomenter:
 Heade uten press; stående:
- Blikket på ballen
- Slå til med overkroppen helt fra hofta
- Stive av i nakken
 Heade uten press; med opphopp:
Som stående, i tillegg:
- Time opphoppet, dvs. være med på det høyeste punktet i kurven i det
du treffer ballen
- Henge i lufta, gjerne ved hjelp av en ”pendelbevegelse” med armene
 Hodedueller:
- Blikket først og fremst på ball, dernest mot motstander
- Gå gjerne opp i lufta tiendelen tidligere enn motstander
- Armene litt ut fra kroppen betyr at du skaffer deg litt større plass
Kan du få inn 3 – skrittrytme og sats på riktig satsben betyr det mange
cm i gevinst
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Generelt er det 3 årsaker til at du vinner/taper en hodeduell:
 Mot/manglende mot
 Timing/manglende timing.
 Teknikk/manglende teknikk.
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Taklingsferdighet:
Å være en god takler har som alt annen ferdighet både et taktisk og et teknisk
aspekt.
Taktisk ønsker vi å lære våre 1.forsvarere å:







Bryte foran motstander hver gang dette er mulig
Holde en feilvendt motstander feilvendt
Vurdere balanse / ubalanse i eget lag
Tenke vinne ball når vi er i balanse
Tenke forsinke/lede vekk når vier i ubalanse
Lede motstander til den siden/vinkelen som tjener eget lag i den aktuelle
situasjonen.

Teknisk ønsker vi følgende instruksjonsmomenter:
 Bevege seg hurtig mot motstanders ballfører mens pasningen er på vei til
ham
 Jobbe på tå ballene med et lavt tyngdepunkt som gjør at du hurtigst
mulig kan forflytte deg i alle retninger
 Blikket på ballen. Husk det er ballen og ikke ballfører du presser, det er
ballen som er farlig
 Stå på bena til du er sikker på å vinne ball. Eneste mulig unntak er en
”desperat handling” når du vet at du må vinne ballen der og da
 Sørge for å få så mye som mulig av kroppen bak ballen i det du takler.
Det er mindre viktig hvilken kroppsdel som vinner ballen enn at en
kroppsdel virkelig gjør det
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Årsklassene 17 18 ÅR:
Sentrale utviklingstrekk for aldersgruppen
Puberteten er inne i siste fase eller over og veldig mange er for alvor i ferd med
og formes til et selvstendig individ. Hos de fleste foregår det en slags
løsrivelsesprosess fra sånn de oppfatter seg selv som barn, samtidig er de
fortsatt et barn i den forstand at humøret er ofte stabilt godt og trangen til lek
og moro er fortsatt til stede. Fysisk vil de aller fleste bli ferdig utvokst i høyden i
løpet av denne perioden, mens muskelmassen fortsatt vil være i sterk utvikling.
De vil utvikle en kropp som er stadig mer mottakelig for så vel aerob som
anaerob trening.
Mentalt vil de aller fleste nå ha et relativt realistisk selvbilde, og vil på en
konstruktiv måte være i stand til å vurdere egne styrker og svakheter. Flere og
flere er i stand til å se helheten i spillet i annen grad enn tidligere, bla. fordi
sidesynet nå er fullt og helt utviklet. Vi ønsker for denne aldersgruppen først og
fremst å vurdere/lære en del rent taktiske sider ved ferdigheter, og sette dette
i sammenheng med de teknikkene de har lært på et tidligere tidspunkt.
Sentrale temaer for opplæringen:
Pasningspill:
Spill på første, andre eller tredje bevegelse?
Spill på første bevegelse hvis dette gjør at:
 Vi passerer pressledd/spillere.
 Spiller som mottar ball er rettvendt/sidevendt i ballmottaket.
Spille på andre eller tredjebevegelsen:
 Når førstebevegelsen blir fulgt og skaper rom for at spiller som mottar
ball kan være rettvendt eller sidevendt.
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Når, hvordan og hvor slå innlegg foran mål?
Teknisk betyr dette: å beherske å slå halvt liggende vristspark med skru.

Instruksjonsmomenter:
 Treffpunkt som en mellomting mellom et vristspark og innsidespark
 Treffe ballen litt til høyre for sentrum hvis du ønsker venstreskru og
omvendt.
Taktisk betyr dette:
 Tidlig inn bak motstanders bakre ledd når du er langt fra dødlinja og
motstander står relativt høyt
 Hardt og flatt mot nærmeste stolpe/spissen av 5 meter når du selv er på
høyde med 16 meter
 Chippe ballen mot bakerste stolpe når du er på høyde med 5 meter
 45 grader ut når du er på dødlinja. Det vil selvsagt være unntak fra dette.
Det viktigste er naturligvis at den som skal slå innlegget står vekk fra
motstandere i rom der egne spillere vil være i det de treffer ballen
Det siste punktet er viktig fordi vi hele veien tilstreber bevegelse på de som skal
score. Derfor vil det sjelden være aktuelt å slå innlegget der egne spillere
befinner seg før innlegget blir slått.
Spille pasninger i rommet foran eller bak motstanders forsvarsledd (bakrom
eller mellomrom)
Teknisk vil dette si: en variasjon mellom halvt liggende vristspark og
innsidepasning
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Taktisk vil dette vurderes utefra størrelse på bakrommet
 Generelt vil det være en fordel å spille ballen i bakrommet når
motstander står høyt og mellomrommet når motstander står lavt
Bevegelse uten ball:
I en ideell verden ønsker vi at alle 10 spillerne som ikke har ball skal bevege seg
i forhold til:
 Å være spillbar
 Å skape større rom for medspillere
Det vil være fornuftig her å spesifisere/konkretisere ut fra ulike situasjoner:
 Er ballfører presset
 Er ballfører rettvendt/feilvendt
 Har ballfører kontroll
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Som potensiell ballmottaker:
 Komme seg løs fra motstander, skape rom for seg selv, med rolig
bevegelse en vei, rykk motsatt
 Observere hvilke rom som blir skapt av andres bevegelser, og utnytte
disse ved løp inn i rom som er forlatt
 Bevege seg i størst mulig grad på baksiden / blindsiden av motstander
 Spill på første berøring:
Kunne beherske å spille på første berøring med ulike kroppsdeler og
begge ben.
Taktisk ønsker vi spill på første berøring i flere situasjoner:
 Ved mottak av vinklede pasninger bakfra, og det er rom mellom
motstanders keeper og forsvar slår du innlegget på første berøring når
du er tilnærmet sikker på å treffe
 Ved støttepasning og god bevegelse i eget lag slår du direkte
crosspasning eller gjennombruddspasning
 Ved oppspill bakfra og god bevegelse bak ryggen din stusser eller flikker
du ballen videre
Bevegelse for å skape rom:
Bevege seg på en måte som gjør deg synlig for motstander, bevege seg relativt
rolig i en retning som en ”lokkedue”.
Starte bevegelsen i nærheten av medspiller som skal skape rommet for å
bevege seg bort fra denne
Generelt ønsker vi bevegelse mot 3 ulike rom hele veien, nemlig:
 Bakrom
 Mellomrom
 Siderom
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Både med tanke på å bli spillbar, og skape rom for medspillere.
Vi vil alltid ha en spiller i støtte posisjon til egen ballfører, både for:
 Å kunne vende spillet hurtig
 Bli 1. forsvarer hurtig dersom ballfører mister ballen
Denne spilleren vurderer å avansere forbi egen ballfører hvis det er åpenbart at
ballfører hvis det er åpenbart at ballfører kan spille framover. Støttespilleren
bør da erstattes.
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Bevegelse uten ball ved innlegg:
Vi har tidligere beskrevet mot hvilke rom vi ønsker å slå innlegget fra ulike
posisjoner.
Spillere som skal motta innleggene må tolke disse situasjonene likt som den
som slår det:
 Rommet bak forsvarer når ballfører er langt fra
dødlinja.
 Spissen av 5 m når ballfører er på høyde med 16 m
 Bakre stolpe når ballfører er på høyde med 5 m
 45 grader ut når ballfører er på dødlinja.
Fordi motstander i stor grad vil markere ut angriper innenfor 16 m må denne
bevegelsen være med:
 Tempoforandring/akselerasjon gjerne rykk,
 Stopp ‐ Start
 Retningsforandring

Februar 2015

-50-

Åsane fotball damer Sportsplan

Mentale / Relasjonelle ferdigheter:
Bruke din beste egenskaper til lagets beste. Forstå at laget alltid er viktigere
enn deg selv:
 Godt humør = smittsomt (som dessverre dårlig humør også er…)
 Våge å prøve og feile – i vårt miljø er det alltid aksept for å feile, aldri
aksept for å ”melde deg ut” etter at du har gjort feil – det er derfor vi
trener.
 Uavgjort med 15 min igjen = for oss
… DIN MULIGHET TIL Å AVGJØRE TIL VÅR FORDEL …
 Lærevillighet
 Viljen til å bli litt bedre i morgen enn du er i dag
 Treningsvillighet / treningsbevissthet
 Nødvendig mengde.
 Forstå hvorfor du gjør det du gjør
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