Impulshefte

For trenere og lagsapparat i aldersbestemt fotball
for jenter og gutter 11-12år i Sandane Fotball.

Impulsheftet er en lettfattelig informasjon for alle trenere i aldersbestemt fotball.
Tanken er å bli mer bevisst på hva og hvorfor man gjør det man gjør innen de
forskjellige årskullene. Sportsplanen regulerer hva som skal prioriteres for at spillerne
skal være beredt til å gå videre til neste årsklasse og at utviklingen skal kunne ha riktig
progresjon. Også at en evt. Ny trener for 12 åringer, skal vite at de som kommer opp fra
11 årslaget har vært gjennom de basisene som ligger til grunn for videre utvikling. Vi
oppfordrer alle trenere til å gjøre seg kjent med NFF sine nettsider ”Treningsøkta”, der
er det mengder av øvelser med videovisning og komplette treningsøkter.
Login for Treningsøkta: www.treningsokta.no Bruker: STIL Passord: stiltrener
Her kan man lage sin egen, personlige profil til bruk i treningsarbeidet.
STIL Fotball sitt verdigrunnlag:
Idrettsglede for alle: idrett skal vere moro og til glede for både utøvarar, trenarar,
styremedlemmar og føresette.
Idrett for alle: alle skal oppleva seg velkomne og inkludert i STIL.
Likeverd: alle som er med i STIL er like mykje verd.
Felles for 11-12åringene:
Alderen til og med 12 år er det vi definerer som Barnefotball.
Det aller viktigste er at de voksne legger til rette for morsom fotballaktivitet - slik at
alle trives og har passe utfordringer. Morsom aktivitet er god læring og stimulerer til
aktivitet også utenom lagstreningene. Barnefotballen skal preges av trivsel, av trygghet
og av at barna opplever mestring!
-

Det spilles 7èr og 9èr fotball.
STIL ønsker å ha med alle, ta vare på bredden og gi alle en kamparena hvor de får
spilletid.
STIL har fokus på hospitering og tilrettelegging for spillerutvikling. Trener har
sammen med trenerveileder og spillerutvikler ansvar for fornuftig hospitering slik at
spillere får matching ut i fra ferdighetsnivå uavhengig av alder.
Bevisstgjøre på spise/drikke/søvn rundt kamp og trening. Gode rutiner med mat to
timer før aktivitet, ikke møte uten å ha spist, drikke både før, under, etter. Gjerne ha
med banan for å få spise rett etter trening = Restitusjon.
Dyrk spisskompetansen i gruppa. Den gode takleren, løpsmaskinen, dribleren,
innleggsfoten. La dem være gode på det de er gode på!
Gjennom sesongen skal alle spillerne ha tilnærmet lik spilletid. Hvis klubben har flere
lag pr. alderklasse skal man forsøke å lage jevne lag slik at alle har gode forutsetninger
for gode lagprestasjoner på banen.
Ingen er tjent med å vinne eller tape 15-0. Er laget ditt langt bedre enn motstanderen,
bruk spillere som ikke har kommet så langt i sin ferdighetsutvikling mer. Er
motstanderlaget bedre enn dere, bruk de som har kommet lengst hos dere noe mer.

Noen virkemidler for å lykkes i barnefotballen:
- Det viktigste for unge spillere er å være sammen med venner.
Man skal ikke ”toppe” lag.
- Fokuser på prestasjon, fremgang og fair play – ikke seier eller tap.
- Mer aktivitet – hele tiden.
- Smålagspill, dette gir mange touch på hver enkelt spiller i løpet av ei økt.
- Tilpasset aktivitet i økta. Øvelser som er morsomme, utviklende og som de mestrer.
- Trygghet og mestring – hånd i hånd.
- Differensiering i treningsøktene!
I treningsøkta:
Vekting av aktivitetskategori (Norges Fotballforbund):

-

-

-

Alder

6–8 år

9–10 år

11–12 år

Øktas varighet

1 time

1,5 time

1,5 time

Sjef over ballen

40 %

30 %

20 %

Spille med og mot

10 %

20 %

30 %

Tilpasset smålagsspill

40 %

40 %

40 %

Scoringsøvelser

10 %

10 %

10 %

Spillerne skal ha leggbeskyttere, ha drikke på trening å være presise.
Oppvarming uten ball må inneholde element av koordinasjon, rytme, balanse.
Oppvarminga er en viktig del for å få spillerne i fokus og klare for treningsøkta.
Oppvarminga er en passende tid for å jobbe teknikk. Treff på ball, tilslag, pasninger,
føring, heading.
Unngå for mye kø i øvelser.
Ikke øv kun på det som må forbedres. Øv også på det de er gode til, få dem i flytsone.
I øvelser, tenk moment. Hva jobber vi med? Hvilke element er viktige? Coach på det vi
jobber med, vær konkrete. Jobber vi med angrep skal vi ikke kommentere/coache på
jobben forsvarsspilleren gjør.
Alle lag fra og med ti år skal ha minimum en basis styrkeøkt på 15min. Pr. Uke.
Dette kan legges inn i økta, eller aller helst før/etter hvor man ikke trenger baneplass.
Eget forslag til basisprogram finnes på www.stilfotball.no under ”Trenerveileder”.
Ha rød tråd gjennom treninga. Det vi jobber med i deløvelser kan bygges videre og
utvides, og skal vises igjen i spilløkt.
Gi spillerne mulighet til å utvikle kreativitet. Ikke gi for mye instrukser til hva de skal
gjøre i spillsituasjoner, la dem gjøre egne valg og heller ha spørrende tilnærming i
ettertid, hvorfor? Gikk det som planlagt? var valget til fordel for eget lag? Kunne det
blitt gjort annerledes? Hvordan?
Fotballferdighet: Hensiktsmessige handlingsvalg og handlinger for å skape og
utnytte spillsituasjoner til fordel for eget lag.
I STIL har vi gjerne to økter på 1,5 time i disse årsklassene. All aktivitet i disse øktene
skal foregå med ball. Unntaket er hvis man legger basis styrketreninga i selve økta.
Differensier i treningsøktene ved å tilrettelegge for mestring og utvikling tilpasset de
forskjellige spillernes ferdighetsnivå. Av og til er det best for de på lavest
ferdighetsnivå å spille mot hverandre for å få mestring, utvikling, flytsone, og det
samme for de på høyest ferdighetsnivå for å få utvikling og tøff matching.

Praktiske oppgaver til trenerrollen:
- Les gjennom og bli kjent med det i Sandane Fotball sin sportsplan som går på generell
info og som angår årsklassen du skal trene.
- Lag periodeplan. Hva er målet for de forskjellige periodene?
- Trener er ansvarlig for å ha foreldremøte før sesong. Egen infoside i heftet.
Tidspunkt kan avtales med trenerveileder slik at han/hun kan være med på møtet.
- Treneren skal representere klubben og klubbens sportsplan.
- Vi er stolte av å være med i STIL og bruker alltid klubbens overtrekk når vi
leder/representerer laget i kamper både borte, på reise og hjemme.
- Trener må være tilgjengelig på epost og sjekke denne fast.
- Ved sesongslutt, komme med innspill og sjekke ut egen rekrutering for lagsapparat for
neste sesong.
* Det oppfordres til at lagsapparatene har dialog med aldersklasser over og under før
påmelding av lag slik at dere kan samarbeide hvis noen har akkurat for mange spillere til
antall lag eller for lite, så kan man hospitere/låne spillere for å få passe antall lag og mye
spilletid for alle.
* Trenerne i STIL Fotball er kollegaer! Vi må bruke hverandres kompetanse og styrke på å
løfte helheten. Akkurat som vi krever av spillerne. Er det noe man reagerer på eller er uenig i i
forhold til andre trenere`s vektlegging eller valg? Ta det opp med vedkommende, så har den
treneren helt sikkert en bakgrunn for nettopp de valgene han eller hun gjør. Får vi en kultur
hvor vi kan snakke sammen for å dele kompetanse, styrke og ideer vil vi kunne gi spillerne en
bedre utviklingsarena, og ikke minst at vi skal unngå å snakke ”bak ryggen” på gode kollegaer
som gjør sitt aller beste til enhver tid!

Info:
Trenere i STIL Fotball får windbreaker av klubben. Ta kontakt med trenerveileder om du ikke
har fått.
Laglederrollen er definert i Klubbhåndbok som ligger på nettsidene.
Fullstendig Sportsplan ligger på nettsidene.
På STIL sine nettsider under fanen ”Trenerveileder” finnes det meste som omhandler
rollene som trener og ansvarlig i lagsapparat. F. Eks. Foreldremøtemal,
Kampvertinstruks, programmer for basisstyrke og treningsøkter.
STIL fotball har en trenerveileder som er tilgjengelig og behjelpelig for alle trenere og
lagsapparat i aldersbestemt fotball. Trenerveilederen skal brukes aktivt av trenerne for at de
skal nå frem med sine synspunkter, meninger og ønsker rundt treneroppgaven og laget sitt, og
også kunne brukes som hjelp på treningsfeltet hvis man vil ha innspill på mere fotballfaglige
utfordringer som f.eks. treningsøvelser og gjennomføring av økter.
Trenerveileder og kontaktperson:
Torbjørn Gran, tlf. 40 46 61 51 e-post: post@tgevent.no

Foreldremøte:
Hver enkelt trener vil ha sin måte og ha et slikt møte på. Her ligger ved noen tips og forslag til
hva som kan være fornuftig å ta opp med foreldregruppa.
Klubbens trenerveileder skal være en hjelpende hånd for trenere, og spesielt foreldremøter
kan være en utfordring for mange. Da er det bare å spørre om tips, eller be om hjelp både til
forberedelse og gjennomføring av møtet. Mye av poenget her er å informere godt slik at
foreldrene slipper å lure på hvorfor man tar de forskjellige valgene eller stiller de forskjellige
kravene.
På STIL sine nettsider ligger det også en presentasjonsmal for foreldremøte:
www.stilfotball.no under fanen ”Trenerveileder”.
Spillernes ansvar:
- Møt presis til trening og alltid ha med drikke.
- Bruke leggbeskyttere.
- Vær fokuserte og konsentrerte om å trene fotball. Følge trenerens instrukser.
Foreldreoppførsel:
- Foreldre skal ikke påvirke trening eller kamp.
- Ikke snakke til spillerne, ikke komme med vannflaska. Den klarer jenta på 12år veldig
fint selv å finne når hun trenger den. Spillerne skal forholde seg til treneren og ikke
foreldrene. Dette gjelder både i trening og kamp.
- Meningsytringer/ideer/Forslag skal komme utenom økta.
- Foreldrevettregler
- Gjør foreldre bevisst på at det er deres ansvar at vi har et godt apparat rundt trenerne
og lagene med Lagledere og hjelp til organisering.
Trenerens ansvar:
- Info om hospiteringssystem. Hvordan spillere blir evaluert og tatt inn i hospitering
enten opp eller ned i nivå. Dette er et samarbeid mellom trener, trenerveileder og
spillerutvikler over tid. Spillere som er aktuelle for hospitering evalueres skriftlig to
ganger i året og meldes inn til klubben. Trener får eget skjema for dette.
- Presentere bakgrunn for valg: Spilletid, spillerdisposisjoner, treningsopplegg, krav til
spillere.
Annet:
- Vi må ikke være redd for at barna trener for mye. Idrettslagene har et mye større
ansvar nå enn tidligere med å få barn og ungdom i fysisk og allsidig aktivitet.
- Foreldre ta stilling til om de ønsker frukt eller kake til kampene og organisering av
dette. Kaffe skal lages til egne og motstandernes foreldre som kommer for å se kamp.
Det skal ikke deles ut frukt i pausen av hensyn til trenerens behov for oppmerksomhet.
-

Fortell foreldre om trenerveilederfanen på
www.stilfotball.no, der får de mye info om hva
klubben ønsker for sine lag, trenere og spillere.

-

Bruk av riktig skotøy. Trener eller Intersport har
kompetansen.

Trenerutdanning:
Trenerne våre er nøkkelpersoner i STIL Fotballs aktiviteter. Høy kvalitet på treningsfeltet
bidrar til trivsel og utvikling av spillere. Vi har som målsetting at våre trenere skal oppleve å
bli fulgt opp av klubben og være del av et godt trenermiljø. Alle nye trenere i klubben vil bli
tilbudt trenerkurs (barnefotballkurs, delkurs i UEFA Grasrottrener-utdanningen). Det er en
målsetting å ha trenere med UEFA Grasrottrener-utdanning på alle årstrinn i aldersbestemt
fotball. UEFA Grasrottrener består av 4 delkurs og kan tas over flere år. Delkurs 1:
Barnefotballkurset. Delkurs 2: Barnefotball – flest mulig med kvalitet. Delkurs 3: Mot ungdom
– lengst mulig. Delkurs 4: Ungdomsfotball – flest mulig – best mulig.

Våre samarbeidspartnere gjør det mulig:

SPORTSPLAN:
Generelle retningsliner for Barnefotballen (6 – 12 år)
Barnefotballen for aldersgruppa 6 – 10 år er i utgangspunktet organisert som ein del av
barneidrettskulen. Dette betyr at fotballen vert organisert under STIL-fotball, og denne
skuleringsplanen skal leggjast til grunn for fotballaktiviteten.
Barnefotballen i STIL-fotball skal basere sin aktivitet på følgande 4 grunnprinsipp:
Likhetsprinsippet: Alle barn skal ha like moglegheiter til å utvikle sine ferdigheitar på
trening og i kampar, uavhengig av kva forutsetningar dei måtte ha. Sentralt her er at alle skal
ha mest mogeleg lik speletid i kamp . Dette betyr og at alle barn skal ha like moglegheiter til å
spele i dei ulike posisjonane på laget i kamp. Det er eit mål at alle spelarane over tid skal ha
fått prøvd seg i alle posisjonane på laget (rotering). Dette inkluderar også å stå i mål.
Jevnbyrdigheitsprinsippet: Trenarar skal etterstrebe jevnbyrdigheit mellom spelarar og
treningsgrupper både i trening og kamp. Dette vil sei at ved spel i små grupper på trening, (5-ar
lag) skal settjast saman grupper som har omtrent same ferdigheitsnivå. Dersom det i ei årsklasse er
fleire lag, skal desse settjast saman slik at dei er mest mogeleg jamnbyrdige (like gode som lag).
Det skal ikkje etablerast 1. lag, 2. lag osv. etter ferdigheitsnivå.
Breddeprinsippet: Tryggheit + Meistring =Trivsel: Tryggheit, opplevelse av meistring og trivsel
i et miljø skapar motivasjon, noko som er en føresetnad for utvikling (læring). Ved at trenar/
lagleiar i gruppa handsamar barna rettferdig, er forutseibar i sin væremåte, set klare grenser, gjer
mykje ros og opptrer konsekvent oppnår ein eit trygt og godt læringsmiljø. Det kan være verdt å
merke seg at det å være rettferdig nokon gongar innebære at du handsamar barn ulikt, rett og slett
fordi dei har ulike forutsetningar og ulike behov for støtte og oppmuntring.
Både på trening og i kamp må det så langt råd er gjevast oppleving av at den enkelte lukkast i noko
(meistring). Det er det du lukkast med som skapar utvikling, det du ikkje får til (feil du gjer) kan
hemme utvikling. Utfordringar tilpassa den enkelte sitt ferdigheitsnivå (flytsone) er difor viktig.
Utviklingsprinsippet: Den utviklingsorienterte trenaren i barnefotballen gledar seg meir
over enkeltspelarar sine ferdigheiter og prestasjonar enn laget sitt resultat i ein kamp. Det
skal være tillatt og akseptabelt å gjere feil. Dette betyr for eksempel at trenaren rosar
spelarane når dei prøver å drible eller spele seg ut av vanskelige situasjonar i forsvar i staden
for å sparke ballen høgt og langt vekk! Dette må være eit grunnleggjande prinsipp for
trenaren sin bruk av ris/ ros for å skape utvikling.
Allereie på dette nivået skal spelarane øve på å sette i gang spelet bakfrå, med utkast eller
utspark frå keeper.

PRAKTISK TRENINGSARBEID
Alt treningsarbeid i barne- og ungdomsfotballen skal ta utgangspunkt i fotballen sine basisområder:
1.
2.
3.
4.
5.

Pasningsferdighetar
Medtaksferdighetar
Dribleferdighetar
Taklingsferdighetar
Avslutningsferdighetar

Speleprinsippmodellen
skal leggast til grunn i planlegging og gjennomføring av trening

Angrepsferdighetar

Forsvarsferdighetar

Score mål

Vinne ball - Hindre mål

Skape gjennombrudd

Hindre gjennombrudd

Bevegelse
Dybde
Bredde

Hindre rom

Skape rom

Balanse
Dybde
Konsentrering

Aldersgruppa 11-12 år.
I denne aldersgruppa går ein no over i 7:ar fotball. Det er viktig å legge opp til at
idrettsaktiviteten skal vere prega av at det vert drive allsidig.Treningsaktiviteten skal vere
mest mogleg prega av bruk av ball.
Generelle føringar:
Målsetting: Aktivitetane skal vere sosialt og lystprega, i tillegg vekt på sportsleg
utvikling( teknikk og samhandling).
Sesong:

Kalendaråret. Sommarferie juli – til byrjinga av august.

Treningar: 2 g. i veka. Spelarane må oppfordrast til eigentrening på moment ein
påpeikar på fellestreningane.
Kampar: Deltek i ordinær serie. Alle skal spele tilnærma like mykje. Gjerne
rullering. Kan og delta på lokale cupar.
Haldepunkt for opplæringa.
- Teknisk trening må prioriterast.

- Spelarane må lære å terpe på instruksjonsmomenta.
- Spel på små områder med få spelarar. 2:2, eller 3:3.
- Viktigå ikkje styre spel/ valg for mykje. Kreativiteten til den enkelte spelar skal viast stor
plass.
- Det bør arbeidast med haldningar til treningsreglar, treningsvanar, sjølvdisiplin,
samarbeid/ samhandling og oppmuntring.
Organisering av treninga:
Treninga varer i 60 – 90 minutt.
-

Oppvarming m/ ball
Taktisk/ teknisk trening
Spel
Avslutning, samling, forslag til «terpeområder» til eigentrening.

Treningsaktivitetar:
Keeper:
- Byrjande organisert opplæring
- Oppmuntre spelarane som vil prøve seg som keeper.
- Byrjande elementær innføring i basisteknikkar.
Utespelarar:
Basisferdighetane skal vidareutviklast ved isolert teknisk trening og i speløvingar.
Pasning:
- Innside og utside
- Kortpasning og langpasning
- Balltempo- f. Eks. med avgrensa tilslag på ballen.
Mottak:
-

Møte ballen
Retningsbetemte mottak/medtak
Skjerme ballen
Mottak med innside/utside/vrist/ lår/bryst og hovud.

Føring:
- Føre ballen med utside/utside/vrist. ( nær fot i trange rom – lenger frå i åpnare rom).
Vending:
- Innside
- Utside

Fintar:

- Lære tre fintar, f.eks. Pasningsfinte, skotfinte og kroppsfinte.
- Lærenemme og motiverte spelarar kan sjølvsagt lære fleire. Viktig å påpeike at terping på
desse momenta må og skje utanom den organiserte treninga.
Heading:
- Heading utan opphopp, heade på mål.
Skot:
- Loddrette vristspark (strak vrist), på mål.
- Viktig å legge inn ei økt med skot-trening på kvar organisert trening.
Samhandlingsferdighetar.
-

Trene pasningsspel
Trene 2 mot 1 situasjonar.
Bevege seg ut av «pasnings-skugge».

Speleprinsipp
Angrep
-

Sette i gang spel bakfrå, utspel eller utkast frå keeper.
Breidde
Dybde
Bevegelse
Spele ball framover
Ballen langs bakken
Flytte laget opp på bana

Forsvar
-

Heile laget forsvarar seg
Balanse
Dybde
Presse/ takle

Viktig å halde mest fokus på angrepsdelen i denne aldersgruppa. I forhold til det defensive
skal det mest vektleggast press på ballførar.

