
Rustad Abildsø Sportsklubb

Toppdykkeren er 
Østensjøvannets 

kuleste fugl!



Dagens agenda

1. Hvorfor sportsplan og hva omfatter denne - Håkon

2. Bruk av sportsplanen – Treners fokus på trening – Rune

3. Hvordan se alle – Mestring og læring – Rune

4. Spillerutvikling og hospitering – Idris

5. Eksempel på en treningsøkt (Gutter 2008) ute på banen - Rune



Visjon og verdier  

«Et bærekraftig tilbud til barn og ungdom i nærmiljøet. 
Flest mulig, best mulig, lengst mulig»

✓Bærekraftig handler her om å skape noe som KAN VARE –
både for klubb og små og store mennesker på alle nivåer, 
former, farger og fasonger!

✓ I barne- og ungdomsårene, setter en idrettsklubb dype spor 
etter seg, som foreldre vil vi alle at det skal bli så gode som 
mulig – både menneskelig og sportslig!

✓Det er krevende å drive en idrettsklubb – vi må gjøre det på 
en måte som bruker ressursene fornuftig!



Dette får vi ikke til uten 
dedikerte trenere og 

lagledere!



Hvorfor en sportsplan?
➢ Hovedformålet med sportsplanen er å utvikle barne-, ungdoms- og voksenfotballen i 

RASK.

➢ Sportsplanen til RASK har til formål å 
✓ klargjøre målsetninger, retningslinjer og føringer for den sportslige delen av 

fotballvirksomheten i klubben. 

✓ Sportsplanen er ment til å fungere som et verktøy for trenere, ledere, utøvere, 
dommere og foresatte i RASK, og som informasjon for alle andre 
fotballinteresserte i og rundt klubben. 

✓ Sportsplanen skal gi alle en felles forståelse om hvordan vi ønsker at det 
sportslige arbeidet i klubben skal gjennomføres.

➢ Klubben ønsker å være åpen om den sportslige drift gjennom sportsplanen. Et annet 
viktig formål med en slik plan er at RASK skal være klubbstyrt, ikke lagstyrt. 

➢ Planen utarbeides av klubbens sportslige utvalg/forum (SU) og godkjennes av styret. 
Den er et dynamisk verktøy som skal revideres årlig – og i god tid før klubbens 
årsmøte. Oppdateringer kunngjøres via klubbens hjemmeside, trenerforum, 
lagledere- og i møter med foresatte.

➢ RASK forutsetter at alle som innehar en trenerfunksjon i klubben har gjort seg kjent 
med og følger sportsplanen. Sportsplanen skal inngå som en del av kontrakten med 
den enkelte trener.



Del 1 Formål



Del 2 Sportslig utvalg



Del 3: De ulike alderstrinn



Del 4: Retningslinjer



A4 - Sportsplaner
5 -12 år



RASK – 3er fotball 5 og 6-åringer

Nybegynneråret! En trening i uken. Frem til november trener vi ute på tildelt tid, fra november til mars/april trener vi inne i gymsal.

Lokal serie/cup spill, type Bøler minisere med kamper i utvalgte helger fra mai og ut sept. Lagsutstyr blir delt ut ved oppstart, kampdrakter deles ut før seriestart.

Aktivitet: Læring gjennom lek, og masse aktivitet. Sjef over ballenøvelser, og smålagsspill (se øvelsesbank på  www.treningsøkta.no )

Alle har èn ball hver (individuell ballferdighet) og ALDRI kø (dvs. når det er få repetisjoner og liten aktivitet)

ÅRSPLAN Pedagogikk:
o Gi masse ros og skryt!

o Bruk barnets navn når du gir ros.

o Øv deg på å gi ros til hver enkelt på hver

trening

o Send alltid barna hjem med et hyggelig ord.

o Vi vil at alle barna skal glede seg til  neste

trening/kamp!

Disiplin:
o Fotballtrening er lek, men med samme fokus på

orden og oppførsel som på skolen.

o Alltid samling før og etter trening.

Trenertips:
o Heller en effektiv økt hvor overgangene mellom 

øvelsene er korte, krever god forberedelser, enn 

en trening med  mye ”av og på”.

o Sett opp kjeglene før barna samles og ha 

neste øvelse klar.

o Korte  drikkepauser.

o For å samle spillerne; Tell ned fra 10!

CUP-deltagelse: Kun cuper i Oslo el. Akershus.

Klubben dekker påmelding  opptil 2 cuper.

Utover dette skal dette avtales med styret

Ferdighetsmål 6 år

Vite hva disse begrepene betyr: ANGREP, FORSVAR, AVSPARK, FRISPARK

Pasning Føring Skudd Finte/vending Mottak

Med ene foten minimum 2 av 10  mellom to 

kjegler >1m<fra 5  meters avstand

Minimerket blå Fra 10 meter , føre ball mot mål  

og skyte mens ballen er i  

bevegelse og ca 5 meter fra 5`er  

mål, og treffe mål 5 av 10  forsøk.

Sålevending Kunne stoppe ballen med 

innsiden av foten. Lære å vinkle

og stive av I ankelleddet

2022
Hva skjer Ansvarlig Deltagere

Jan Påmelding serie/Cup Lagleder

Feb Foreldremøte Lagleder Foresatte

Mars

April

Mai Oppstart Miniserie

Juni Fotballskole uke 26

Juli Ferie

Aug Norway Cup Uke 31 Lagleder Dugnad for foresatte

Sept

Okt Foreldremøte Lagleder foresatte

Nov Sesong avslutning Lagleder Spillere og foresatte

Des Keeperskole Spillere

http://www.treningsøkta.no/






Treners fokus

Som trenere har vi en høy stjerne blant spillerne. Det vi sier, og ikke minst gjør, påvirker 
både hodet og beina hos dem. Men også foreldrene ledes – indirekte – av oss, så tenk 
gjennom og etterlev disse fire punktene:

1. Har vi smilet på lur, øker sannsynligheten for at resten er i godt humør.

2. Skryter vi, øker sannsynligheten for at resten av gjengen skryter av hverandre.

3. Skryter vi av motstanderlagets prestasjoner, påvirker det både eget lag og 
motstanderlaget, og begges supportere.

4. Gjør vi dommeren god, øker sannsynligheten for at flere gjør det samme.

• Kilde: Norges Fotball Forbund
Vår visjon "Fotball for alle – Glede, drømmer og fellesskap" er videre styrende for 
våre retningslinjer og anbefalinger.



Treners fokus

"Det er mange trenere som trur at den beste coachinga er å 
rope mest mulig under kampens gang. Ofte gjøres alle valg 
«fra sidelinja». Spillerne blir usikre og forvirrede av en slik 
type coaching. Under kamp skal vi trenere forsterke gode valg 
og god utførelse. På treningene kan det selvsagt veiledes. Den 
gode treneren velger i tillegg øvelser som gir læring av seg 
selv i spillet."

Jarl Torske, 402 kamper som spiller for Sunndal IL, 320 
landskamper som trener.



Treners fokus

"Når man er god og føler mestring, så bryr jeg meg ikke så 
mye om hva som blir sagt. Men når man ikke får til ting, så 
veier man det treneren sier, i mye større grad. Det er alltid 
godt å få høre at man gjør gode valg. Og konstruktive 
beskjeder om hva man kunne ha gjort. Men kun én gang. En 
trener som hele tida forteller deg hva du skal gjøre, blir til 
slutt bare støy. Da hører du ikke etter, eller du blir stressa og 
glemmer å tenke selv. En god trener gir korte og konstruktive 
beskjeder når det trengs."

Solveig Gulbrandsen, 172 landskamper, 50 mål



Motivasjon

Motivasjon er prosessen som driver frem eller gir energi til 
aktiviteter. Det handler om hva vi har lyst til å gjøre, eller hva 
vi ikke har lyst å gjøre. Motivasjon settes opp i bolker som 
indre og ytre motivasjon.

➢ Indre motivasjon er når man utfører noe fordi man selv 
har et ønske om å utføre aktiviteten og får glede av den.

➢ Ytre motivasjon er når man utfører en aktivitet fordi det 
forventes at man skal gjøre dette og/eller man blir 
motivert av konsekvensen ved at aktiviteten utføres.  

➢ Man har også en kontrollert ytre motivasjon, det vil si at 
aktiviteten utføres med opplevelse som tvang der utøver 
i utgangspunktet ikke har noen valg. Motivasjonen kan 
da komme som i form av å unngå straff eller andre 
negative konsekvenser.



De 3 
grunnleggende 
psykologiske 
behovene

✓Tilhørighet

✓Mestring

✓Selvbestemmelse

Hvordan bruker disse behovene i ditt lag? 

➢Tilhørighet: Se alle, lytte til alle og vise respekt til 
alle.  

➢Mestring: Hjelpe til at alle har forutsetning til å 
lykkes. Tilpasse etter enkeltes behov. Gi støtte og 
annerkjennelse.

➢Selvbestemmelse: La alle få ytre sine meninger 
og bli med på å sette opp ut fra eget behov, slik 
at de føler det de gjør er ut ifra egen vilje.



Trenerkompetanse 
kurs

NFF anbefaler at alle trenere som har ansvar for:

- barnelag i alderen 6-9 år har gjennomført 
‘Grasrottreneren delkurs 1 og 2’.

- barnelag i alderen 10-12 år har gjennomført 
‘Grasrottreneren delkurs 1, 2 og 3’.

- ungdomslag i alderen 13-19 år har gjennomført 
‘Grasrottreneren delkurs 1, 2, 3 og 4’ (UEFA C-lisens).



Trenerkompetanse 
kurs

✓«Alle trenere skal ha fotballtrenerkompetanse.»

✓Dyktige 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.

✓For Kvalitetsklubber er det et krav at minst en trener per 
lag har gjennomført Grasrottreneren delkurs 1 og delkurs 
3.

RASK har planer om å gjennomføre ‘Grassrottreneren delkurs 
1 og 2’ for alle trenere i regi av RASK gjennom 
høsten/vinteren etter sesongslutt 2022. Disse er planlagt 
gjennomført på Rustad-/Abildsøfeltet.



Hospitering og spillerutvikling

«Hospitering er å delta i et trenings- og kampmiljø som er på 
et høyere nivå enn det en har i det lag/årsklasse en til daglig 
hører til i, over et begrenset og avtalt tidsrom»

(Ref. Rask sportsplan del.4, punkt 4)

✓Hospitering mellom årsklasser.

✓Hospitering i samarbeid med aktuelle trenere, 
trenerveileder, spillerutvikler og sportslig leder.

✓Egentreningsgrupper (3-5 spillere) med oppfølging fra 
spillerutvikler (12-13 år) ifm soneuttak.



Spillerutvikling 
og hospitering

Vi planlegger:

✓Fotball camp «jentedag» i august 
(lørdag/søndag)

✓Fotball camp «guttedag» i august 
(lørdag/søndag)

✓Gjeldende for 8-11 år og 12-13 år

✓Trenere/instruktører fra A-laget 

✓Teori og praksis

✓Ønske om å få med flest mulig



Kontakt Kontakt oss gjerne for nye temaer dere 
ønsker vi skal sette fokus på:

Sportslig leder Håkon Madsen 
sport@raskfotball.no

Spillerutvikler Idris Pallani 
spillerutvikler@raskfotball.no

Trenerveileder Rune Skarbom 
trenerveileder@raskfotball.no

mailto:sport@raskfotball.no
mailto:spillerutvikler@raskfotball.no
mailto:trenerveileder@raskfotball.no



