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2 Introduksjon 
2.1 Formål og målgruppe 

Formålet med sportsplanene er å være arbeidsverktøy og rettesnor for Viking FK sine ansatte, 

frivillige trenere og foreldre i barne- og ungdomsavdelingen (BU). 

Viking FK er både en toppklubb og en breddekubb og tilbyr derfor to forskjellige utviklingsløp for 

klubbens spillere.   

Dette dokumentet beskriver sport barn og ungdom som inkluderer alle gutte- og jentelag. 

Guttelagene som hører inn under sport utvikling inkluderes ikke her. Sportsplanen fungerer som 

Vikings referansepunkt for å kvalitetssikre og utvikle den sportslige aktiviteten for barne- og 

ungdomsavdelingen. 

Barnefotballbegrepet dekker aldersgruppene 5-12 år, mens ungdomsfotballen dekker 

aldersgruppene 13-19 år. 

Viking skal drive et målbevisst, tilpasset og godt organisert fotballtilbud til barn og ungdom.  

Planen skal gjennomgås årlig og revideres om nødvendig.  

En egen skoleringsplan er tilgjengelig som går mer inn på sportslige prinsipper og kjennetegn for ulike 

aldersgrupper i Viking FK. 

2.2 Viking FK; visjon og verdier  

I Viking skal alle skal være velkomne – og alle skal få et tilrettelagt og godt sportslig tilbud. Dette 

tilbudet er basert på innsats fra frivillige foreldre/foresatte, med støtte fra klubben. 

Alle våre medlemmer skal bli tatt imot på en god måte, og føle seg verdsatt. Et godt sportslig tilbud 

betyr at Viking skal ha høye kvalitetsutviklende standarder innen holdninger, miljø og trening. 

Viking sin visjon er: 

Sammen skaper vi store øyeblikk 

Vår visjon skal beskrive hvordan vi vil ha det i vår verden, hvilke drømmer vi har og hva vi skal strekke 

oss etter. Sentralt i forståelsen av visjonen står utvikling, fotballglede, muligheter og utfordringer for 

alle.  

Med Sammen mener vi at fotball er en lagidrett hvor det er fellesskapet som gjelder fremfor det 

individuelle. Sammen står vi sterkere og veien blir enda kjekkere.  

Med Skaper mener vi å utvikle og bygge.  

Med Store øyeblikk mener vi glede, seier, mål, redning og fremgang. De små øyeblikk kan være store. 

Vi ønsker å skape idrettsglede på alle nivåer.  

Våre verdier er: 

Vinnervilje – Modige – Ryddige 

Våre verdier skal bidra til å hjelpe oss i det arbeidet vi gjør. Vi skal styre etter og måle oss mot disse 

verdiene.  

Verdiene skal hjelpe oss til å opptre og å være en forbilledlig klubb både for klubbens medlemmer og 

de rundt oss. Vi står opp for hverandre, vi jobber hardt for å nå våre mål og gir alt for Viking FK, vi 
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ønsker å vise vinnervilje! Vi tør å prøve og det er lov å feile. Vi tør å si ifra, vi tør å være modige! Vi 

opptrer ryddig og med respekt ovenfor hverandre og de rundt oss. Klubben er sjef. Vi ser ordentlige 

ut i Vikingtøy og opptrer som gode Vikingambassadører. 

Andre verdier som er viktige for Viking FK er utvikling, respekt og det å være likandes.  

Vår strategi for å oppnå overnevnte visjon er: 

• Å drive god spiller- og trenerutvikling. 

• Å fokusere på sportslig utvikling og langsiktighet fremfor øyeblikkelighet og enkeltresultater. 

• Å utvikle kvalifiserte trenere til lagene, som arbeider i henhold til sportsplanen. 

• At alle lag i barne- og ungdomsavdelingen skal ha et tilrettelagt og koordinert trenings-

opplegg med egne mål og planer for sesongen i tråd med den overordnede sportsplanen. 

• Å være en pådriver for god folkehelse og sunne livsverdier. 

• Å fremme verdier som felleskap, tilhørighet og vennskap. 

• Å bidra til gode mestringsopplevelser for fotballspillere i alle aldre. 

3 Holdning, motivasjon og miljø  
3.1  Holdninger  

I Viking ønsker vi å jobbe aktivt med å formidle Fair Play - holdninger, og vi vil at de voksne skal være 

gode rollemodeller for barn og ungdom.  

Ledere/ trenere som viser at de er opptatt av holdningsskapende arbeid bidrar til å øke fotballens 

anseelse i vårt nærmiljø. Det holdningsskapende arbeidet starter fra spillerens første dag i klubben. 

Sentrale begreper for hver enkelt spiller, leder og trener i denne sammenheng er ansvar, respekt, 

disiplin, lojalitet og toleranse. 

3.2 Det å lykkes  

Det er mange måter å lykkes på i fotball. Ingenting gir oss mer lyst til å trene videre enn å ha lyktes 

med en finte, en scoring, en takling, en gjennombruddspasning osv. Dette virker positivt både på 

graden av motivasjon og på læring. Det er viktig å innrette treningene slik at mestring oppleves så 

ofte som mulig gjennom det å få utfordringer som tar hensyn til spillernes eget ferdighetsnivå.  

3.3 Veiledning gjennom positiv feedback  

Sørg for at all veiledning skjer i en positiv tone. Det å forsøke å skape utvikling gjennom å påpeke det 

negative, og kun dette, gir minimal læringseffekt på lang sikt. En ender opp med redde og utrygge 

fotballspillere som binder seg i frykt for å gjøre feil. I Viking skal vi etterstrebe positive 

tilbakemeldinger som vektlegger det som er bra, før en påpeker hvordan dette kan bli enda bedre.  

3.4 Miljø  

Viking FK er opptatt av å ivareta og bidra til et godt miljø i egen klubb, men også i lokalfotballen som 

helhet. Dette ivaretas først og fremst gjennom sosiale tiltak, fotballskoler og samarbeid med 

naboklubber. Men det viktigste for folks inntrykk av Viking FK er gjerne de små møtene i hverdagen. 

Derfor er det vesentlig at alle som representerer Viking FK bør etterstrebe å være åpne, positive, 

ryddige og samarbeidsvillige i møtet med representanter fra andre klubber/miljøer.  

I arbeidet med barn og unge ser en stadig hvor viktig det er at det skjer samhandling også utenfor 

fotballbanen. Det å skape en kameratgjeng gir positiv effekt på mange måter. Mange svært gode lag i 

aldersbestemt fotball og seniorfotball har profitert på denne modellen. 
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3.5 Miljøskapende aktiviteter  

Internt i Viking ønsker vi naturlig nok også å skape et godt miljø. Dette gjøres i hovedsak i kullene, 

under treninger og i kampene. Dette gjøres også i stor grad på møteplasser utenfor kulltreningene, 

som kan være på fotballskoler om sommeren og fritidsordning etter skoletid.  

Av andre miljøskapende aktiviteter internt i klubben er også både 17.mai og Vikingdagen viktige. 

Klubben ser på foreldre/foresatte som en god og viktig ressurs for klubben. Det er ønskelig at 

foreldre/foresatte bidrar med å skape miljøskapende aktiviteter.  

Eksterne tiltak som nabolagsmøter, trenerforum, fotballskoler og sosiale prosjekter er miljøskapende 

aktiviteter som bidrar også ut i lokalfotballmiljøet. 

3.6 Fair Play 

Fair Play handler om hvordan vi oppfører oss mot hverandre, både på og utenfor banen. Ingen 

stenges ute av sosial eller kulturell grunn, kjønn, nivå, funksjonshemming, seksuell orientering eller 

annet. 

Spillere, trenere, ledere, dommere, foresatte/foreldre, besteforeldre, publikum, media og andre 

aktører har alle et ansvar for å forsterke det gode idrettsmiljøet. Alle har også et ansvar for å endre 

og påvirke holdninger der en opplever episoder preget av manglende respekt og toleranse.  

Fair Play er viktig i Viking. Dette vises først og fremst igjen i det daglige ved at alle voksne tilknyttet 

klubben skal ha fokus på Fair Play både på og utenfor banen. Ved å være gode rollemodeller 

overføres Fair Play holdninger til barn og unge gjennom informasjon og de voksnes holdninger. 

Klubben har fokus på foreldrevett, trenervett og generelt gode holdninger. Egne retningslinjer er 

utarbeidet av klubben og sendes ut til alle foreldre/foresatte og trenere før kampsesongen starter. 

Det er diverse Fair Play tiltak i Viking FK barne – og ungdomsavdeling.   

Det forventes at alle spillere gjøres kjent med, og forholder seg til Fair Play. Viking ønsker at lagenes 

trenere/lagledere/foresatte sørger for at dette skjer. 

3.7 Konsekvenser 

Brudd på retningslinjer fastsatt av klubb eller lagledelse skal medføre sanksjoner mot spilleren 

avhengig av alder og grad av alvorlighet. I ytterste konsekvens kan spilleren ilegges karantene. 

Dersom dette blir aktuelt, skal foreldrene alltid informeres. 

 

4 Hovedretningslinjer for sport 
4.1 Organisering og tiltak 

Alle lag i barne- og ungdomsavdelingen skal ha et tilrettelagt og koordinert treningsopplegg med 

egne mål og planer for sesongen i tråd med den overordnede sportsplanen. Dette gjøres ved at 

kullkoordinator lager årsplaner til kullene de respekterer.   

Årsplanene legges ut på www.viking-ungdom.no, Meny – sportslig – årsplaner. 

Vikings ansatte ressurser inviterer også de frivillige trenerne inn til trenersamlinger, trenerforum og 

kurs. Viking FK har en ambisjon om å tilby grasrottrenerkurset til alle våre trenere og jevnlig tilby 

oppdaterte samlinger og kurs ved å arrangere «Vikingtrenerkveld».  

http://www.viking-ungdom.no/
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4.2 Arbeidsverktøy for trenere i Vikings barne- og ungdomsavdeling 

Viking ønsker å stadig utvikle og støtte klubbens trenere.  Derfor tilbys følgende arbeidsverktøy: 

• Deltakelse på trenersamlinger 

• «Treningsøkta.no» Brukernavn og passord tildeles av sportslig leder 

• Årsplaner 

• Viking FKs øvelsesbank – kommer i 2020 

4.3 Hovedintensjon  

Vårt arbeid skal være utviklingsorientert, og vi skal være tydelige på at resultatet ikke skal være det 

viktigste med kampene. Kamper skal være arena hvor man skal få øve og få lov til å utforske spillet og 

søke mestring og utfordring i differensierte omgivelser.  

I Viking FK ønsker vi å bygge opp et utviklingsorientert løp hvor man fokuserer på å utvikle 

fotballferdigheten. Dette vil si hensiktsmessige handlingsvalg og handlinger for å skape og utnytte 

spillsituasjoner til fordel for eget lag. Intensjonen er å bruke trening for å gjenskape kampens klima 

slik at enkeltspillere får øving i å foreta seg de rette valgene.  

Hovedintensjonen til Viking FK er å utvikle spillende fotballag gjennom å fokusere på å gi spillerne 

god skolering i: 

• Hurtig pasningsspill  

o God pasnings - mottaksferdighet  

o Spille seg ut fra pressede situasjoner og kontrollere banespillet 

• Gode 1 mot 1 ferdigheter offensivt og defensivt  

o Praktisere situasjonsbaserte øvelser 

• Gode relasjonelle ferdigheter 

o Taktisk skolering av spillerne  

• Skape og utnytte rom 

o Skape spillsituasjoner med press på tid og rom for å øve frem gode handlingsvalg.  

• Offensiv og underholdende fotball 

o Å ta risiko for å skape målsjanser  

o Å våge å tape  

4.4 Differensiering 

I Viking skal vi være opptatt av å skape differensierte læringsplattformer. Dette handler hovedsakelig 

om å være i stand til å tilby alle våre barn og unge muligheter for å kunne oppleve mestring og 

utfordring på fotballbanen. I en slalåmbakke kan alle stille seg i toppen av en sort løype, men det 

betyr ikke at alle bør sette utfor der. Man tilpasser løypen etter sitt behov og ser gradvis mer og mer 

fremgang med mål om å klare den sorte løypa på sikt. Slik er det også i fotballen, man må få tid til å 

utvikle seg i et miljø som er tilpasset nivået der og da. Å kunne differensiere handler ikke om hvor 

god man er teknisk sett, det er mer komplekst enn det. Modenhet og fysikk spiller stor rolle og er en 

veldig sentral faktor i spillerutvikling. Med utgangspunkt i dette skal vi i Viking FK differensiere ut ifra 

følgende kriterier: 

1. Modenhet – Evnen til å ta hensynsmessige handlingsvalg og handlinger 

2. Ivrighet – Evnen til å ta ansvar for egen utvikling. Viking ønsker spillere med en indre driv og 

som ønsker å utvikle seg som fotballspiller 

3. Ferdighet – Evnen til å utføre handlinger med ballferdighet til fordel for eget lag 
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4. Holdninger og oppførsel – Evnen til å være en god medspiller. Vi skal også utvikle 

mennesker!  

5. Skole og sosial tilhørighet – jo eldre de blir, jo mindre hensyn tas til skole. I Viking skal man 

også få venner på tvers av skoler og klasser.  

Differensiering skaper mulighet for at kull trener samtidig og på samme sted. Dette gir bedre oversikt 

for alle parter og skaper gode muligheter for samarbeid mellom trenere. Ingen faste grupper, men 

dynamisk flyt i takt med utvikling.  

4.5 Trenerens rolle i utvikling 

Trenerens hovedoppgave er å skape idrettsglede. Fotball skal være gøy, og uansett nivå og 

ambisjoner ønsker vi at barn og unge drar hjem fra Viking-trening med et smil om munnen. Ikke alle 

blir fotballproffer, men på deres vei gjennom barndommen ønsker vi at de skal sitte igjen med 

minner for resten av livet fra deres tilværelse i Viking.  

Videre skal også treneren være i stand til å legge til rette for treningssammenheng. Dette blir 

viktigere jo eldre barna blir. For å bidra til at spillernes fotballferdighet skal bli bedre, må du som 

trener ha kunnskap om fotballspillet og fotballtrening, kunnskap om formidling og kunnskap om 

spillerne du skal påvirke. Dette vil si at formidling og pedagogikk er vel så viktig som hvor mye man 

kan om fotball. Man skal skape et miljø for utvikling, samtidig som man skal navigere seg omkring 

unge menneskers følelser og atferd.  

For å kunne mestre en slik kompleksitet ønsker vi at trenere i Viking skal være forberedte og 

reflekterte i sin tilværelse. Med dette menes det at man har tenkt igjennom sin metodikk og forstår 

hvordan man kan påvirke med sin fremtreden. Vi ønsker en eksplisitt type læring ved at man som 

trener instruerer, samtidig som vi ønsker å ha implisitte læring ved at spillere får lov til å utforske 

valgmuligheter i spill-motspill. 

Ved veiledning handler mye om treneren og hvordan denne personen fremstår. I denne rollen ligger 

det at man skal observere og forstå enkeltspillere og spillergruppa for å kunne velge den rette 

pedagogiske innfallsvinkelen. Man skiller mellom å ha en induktiv tilnærming og en deduktiv 

tilnærming. Den induktive tilnærmingen handler om å løse problemer i felleskap, mens den 

deduktive handler om at trener en kunnskapsformidler og problemløseren. En kombinasjon er det 

man ønsker i Viking, men med hovedfokus på å utfordre spillere til å løse situasjoner. Uansett hvilken 

rolle man velger som pedagogisk innfallsvinkel er det viktig å reflektere gjennom tilnærmingen man 

velger. Man skal være komfortabel i rollen som trener.  

Virkemidler vi benytter oss av i Viking: 

- Korte effektive samlinger 

- Konkrete momenter for trening og øvelser 

- Få frem bilder i øvelser og spill som bygger opp om momenter. Dette gjøres mest effektivt 

ved hurtige «frys». 

- Spørrende tilnærming, både i plenum og individuelt om man har flere trenere. 

4.6 Hospitering 

Hospitering vil si at spillere får trene og eventuelt spille kamp med et annet lag, eller med eldre 
spillere. Vi ønsker hele tiden å utfordre spillerne på det nivået de ligger på. Dette kan gjøres at 
spillere i perioder utfordres ved å flyttes opp en årgang, eller at det skjer i en fast ordning.  
 



 

8 
 

Viking FK ønsker å legge til rette for hospitering hos de spillerne som har et behov for de, men vi 
ønsker å ha retningslinjer for dette. Hovedsakelig skal det være beslutninger som tas i samråd med 
kullkoordinatorer og sportslig leder. Sportslig behov skal vektlegges sammen med sosiale behov og 
ønsker, samtidig skal spilleren som hospiterer være i stand til å utfordre de på det høyeste sportslige 
nivået på kullet over.  
 
Ved hospitering på kamper skal ikke trenere håndplukke spillere de ønsker. Kullkoordinatorer skal 
være med i prosessen, og man skal ta hensyn til totalbelastning. Hovedregelen er at man først 
forsøker å bruke spillere fra andre lag på kullet før man ser nedover i årskullene om det ikke er en 
fast hospitering som ligger til grunne. Vi ønsker som hovedregel ikke hospitering for barn under 12 år 
så lenge det ikke er spesielle tilfeller.  

4.7 Ny i Viking FK 

Ønsker en å spille fotball i Viking FK må en ta kontakt med klubben som første instans. Dersom den 

aktuelle spilleren er 5 eller 6 år gammel starter han/hun på knotteskolen. Dersom spilleren er eldre, 

vil han/hun starte opp med kulltreninger etter dialog med sportslig leder og kullkoordinator. Etter en 

stund vil man kjenne spillerens behov og finne passende lag og treningsgruppe.  

Dersom trenere blir kontaktet direkte av foresatt/spiller, plikter en å henvise til klubben. 
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4.8 Vikings sportslige modell 

 

  

I Viking FK skal man være en del av et forutsigbart løp. Med dette mener vi at vi har en plan for 

organiseringen for hver aldersgruppe. VI arbeider etter følgende modell og søker etter å ha 

kvalitative tilbud til alle våre medlemmer uavhengig av ambisjonsnivå. 

Modellen presenteres som et kretsløp som knytter seg omkring klubben i midten. Klubben skal ha en 

sentral rolle uansett alder og det skal være kompetente ansatte som følger alle medlemmer, lag og 

kull tett opp.  

 

5 Barnefotball 5-12 år 
 

Dette kapittelet beskriver organiseringen og retningslinjene som gjelder for barnefotballen i Viking 

FK.  

5.1 Knotteskolen 

Viking FK arrangerer Knotteskole for alle 5 og 6 åringer. Påmelding skjer på www.viking-ungdom.no. 

Knotteskolen er 5- og 6-åringenes første møte med organisert trening i regi av Viking FK. Fra siste år i 

barnehagen er det mulig å melde seg på.  

http://www.viking-ungdom.no/
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Knotteskolen fungerer både som en rekrutteringsarena for nye spillere og trenere, samt som 

læringsarena for Viking FK sine nye trenere. På denne måten forsikrer klubben seg om at nye trenere 

kjenner til klubbens sportslige prinsipper når de går i gang med trenergjerningen.  

Knotteskolen består av treninger i Vikinghallen ledet av profesjonelle trenere og foreldre en gang i 

uka. Prisen ligger på 1500 kr for et år for de yngste kullene. Det eldste kullet registrere som 

medlemmer i klubben og får tilsendt medlemskontigent. 

Den sesongen barna er seks år meldes det på lag til 6-8 cuper med lag som ledes av foreldre. Det er 

3-er fotball som spilles for å skape forhold hvor barna får være mest mulig nær ballen.  

Målet med knotteskolen er å skape fotballglede. Få barna til å synes det er gøy å spille fotball. Lære 

ungene hvordan en skal oppføre seg på trening og hvilke regler som gjelder. Under hver økt har vi 

fokus på trygghet og trivsel som igjen skaper mestring. Vi deler inn i grupper som rullerer innom 3-4 

stasjoner på hver økt. Individuell teknikk, skudd, lek, spill og bli kjent leker 

- Lære ballen å kjenne igjennom føringer, vendinger, driblinger og pasninger 

- Skyte på mål 

- Spill 

- Prøve å drible og takle hverandre 

5.2 Barnefotball 7-10 år 

5.2.1 Organisering og målet med barnefotball i Viking FK 
Viking FK skal fra 7 års alderen være organisert i kull. Målet er å ha store treningsgrupper med barn 

født samme år som trener på samme sted til samme tid. Kullkoordinator skal ha det overordnede 

ansvaret og legge til rette for utvikling av både spillere og trenere. Dette gjøres ved at årshjul utvikles 

av kullkoordinatoren. Denne personen har ansvaret for treningsuka og skal utarbeide tema og økter 

ut ifra denne planen her og ha god dialog med de frivillige trenerne. Vi ønsker at det utvikles gode 

trenerteam som drar kullet i samme retning.  

Rammen for å skape god organisering i kullene er: 

- Sportslig leder – overordnet ansvar for barne – og ungdomsfotball i Viking FK.  

- Kullkoordinator – ansatt ressurs med minimum UEFA B-lisens. Har det overordnede ansvaret 

for 7-10 år og fungerer også som trenerveileder. 

- Dedikerte foreldretrenere – trenere som er reflekterte og opptatt av å utvikle seg. Minimum 

delkurs 1 i Grasrottreneren forventes. 

- Lagledere – foreldre som vil bidra litt ekstra og være med å organisere lagshverdagen. 

Målet med barnefotball er at det skal være en form for trening som skaper glede og lystbetonte 

øyeblikk. Man skal i denne alderen bli inspirert til å utvikle seg sosialt, utvikle seg relasjonelt og lære 

seg å ta ansvar for egen utvikling. I denne alderen ønsker vi å inspirere og skape mest mulig aktivitet 

under treningene. Dette er også en alder vi ønsker å fokusere på trygghet og tillit. Vi er en klubb som 

tilbyr et fritidstilbud for barn i nærområdet og vi skal være en arena hvor både barn føler seg trygge 

og hvor foreldre føler at barna er i trygge hender. Med trygghet og trivsel fremmes motivasjonen 

med årene.  

5.2.2 Treningshverdagen 
Normalt medlem i Viking FK vil i denne alderen ha tilbud om 1 trening og 1 kamp i kampsesongen. 

Utenom kampsesong er det 1-2 trening i uka. Disse treningene organiseres som fellestreninger på 
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kullet og drives av foreldretrenere etter planer utarbeidet av kullkoordinator i dialog med 

trenerteamet.  

FFO er et ekstra tilbud fra og med 3.klasse, og her er det mulig å ha opp til 2 treninger ekstra i 

måneden etter endt skoletid. Mer om dette lengre nede. 

Ivrig trening tilbys fra barnet et født 7 år og er en del av kullmodellen. Disse treningene deles inn i 

følgende grupper og har 1 trening ekstra i uka: 

- Jenter og gutter 7-8 år 

- Gutter 9-10 år 

- Jenter 9-11 år (eget tilbud, se under avsnittet om jenter) 

Treningen skal være arenaen hvor spilleres utvikling skjer. Viking FK skal differensiere øktene for å 

skape jevnbyrdighet på ulike nivåer og utfordre barna til å oppleve mestring og utfordring. 

Retningslinjer for økter i barnefotball: 

- Små flater, mye ball 

- Lite kø, mye aktivitet 

- Mye utforskning 

- Liten utvikling av kretsløpsorganer – løping og styrketrening har liten effekt 

Til trenere: 

- Komme tidlig i gang med aktivitet 

- Spørrende tilnærming 

- Trenere skal være engasjerte og bidra med positiv feedback 

- Barna tar verbal instruksjon dårlig→Vise og demonstrere ved å bruke «bilder» 

- Tilpass størrelse på bane og antall spillere,  

o Anbefalt er 4 mot 4 med to keepere 

o Anbefalt bane er 30-40 meter x 15-20 meter 

- Ser veldig frem til lag og spillere, bruk dette i treningen 

- Velg 2-3 konkrete momenter per økt, ikke bli for komplisert 

 

5.2.3 Kamphverdagen 
Kamper skal være arenaen hvor man utvikler motivasjonen til spillerne. De skal glede seg til å spille 

kamp og de skal tørre å øve på det som trenes på.  

5-7 år spiller 3’er 

8-9 år spiller 5’er 

10-11 år spiller 7’er 

Kullene har stort sett lag som ledes av foreldre. De yngste lagene deles hovedsakelig inn etter sosiale 

forhold som venner og skole i starten, men med et ønske om å blandes litt mer etter hvert for å 

bygge kull. Vi søker jevnbyrdighet i de yngste lagene og følger NFF Rogaland sine retningslinjer om 

jevne lag opp til 13 års alderen. Lagene blir bestemt av kullkoordinator og trenerteam, og frem til 10 

år er de ganske faste, med muligheter for å endre noe mellom sesongene. 

I Vikings barneavdeling er det utviklingen som teller og som skal være fokuset i kamper. Resultat 

kommer i andre rekke, og både trenere og helst foreldre skal i så stor grad som mulig fokusere på 
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dette. Når det er sagt er det naturlig for barn i den alderen å snakke om resultat å utvikle en iver 

etter å vinne. Dette skal også være lov, men da med et mål om å ha jevne kamper. Når våre barnelag 

spiller kamper skal alle spillerne få spille like mye!  

Trenerne leder en fotballkamp der fair play, trivsel og utvikling er hovedmålet.  Våre spillere og 

motstanderlagets spillere skal gjennom en passe dose trygghet og utfordringer mestre forhold ute på 

banen. Jevne, tette kamper er resepten for dette. Vi og motstanderlagets trenere må sammen 

erkjenne at dette er viktig for utvikling. 

Retningslinjer for kamp i barnefotball: 

- Fair play: Vi respekterer motspillere og dommer. Dette forventes også av trenere og foreldre 

på sidelinjen. 

- Trener skal ikke styre barna, heller ikke foreldre. Det skal gis rom for at barna skal utforske. 

- Lavt press når motstanderens keeper starter med ball (bak midtbanen) 

- Vi tilpasser oss etter stilling i kampen: 

o Leder vi med flere mål skal det tilpasses på en måte for å gjøre det jevnere. Vi skal 

ikke være ute etter storseire. 

o Ligger vi under med flere mål må det være dialog med motstanders trener. Når man 

ligger under med mer enn 4 mål får man benytte seg av en ekstra spiller. 

o I barnefotball er det ingen poeng å vinne 10-0, da må man enten tilpasse eller 

avslutte kampen før den er ferdig. Det er viktig at trenerne da tenker på sitt eget lag 

og hvordan et stort tap påvirker motivasjonen. Viking håper flere av motstanderne 

våre tenker det samme.  

Antall spillere per lag bør være: 

3’er fotball: maks 6 spillere 

5’er fotball: maks 10 spillere 

7’er fotball: maks 12 spillere 

Klubben er ansvarlig for påmelding av lag i seriesystemet, antall lag bestemmes av trenerteam i 

samråd med kullkoordinator og sportslig leder. Kretsens rettigheter angående jevnbyrdighet er 

gjeldende.  

 

 

 
5.3 Barnefotball 11-12 år 

5.3.1 Organisering 
Viking FK skal i 11-12 års alderen være organisert i kull. Målet er fortsatt å ha store treningsgrupper 

med barn født samme år som trener på samme sted til samme tid. Kullkoordinator skal ha det 

overordnede ansvaret og legge til rette for utvikling av både spillere og trenere. Dette gjøres ved at 

årshjul utvikles av kullkoordinatoren. Denne personen har ansvaret for treningsuka og skal utarbeide 

tema og økter ut ifra denne planen her og ha god dialog med de frivillige trenerne. Vi ønsker at det 

utvikles gode trenerteam som drar kullet i samme retning.  

Rammen for å skape god organisering i kullene er: 
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- Sportslig leder – overordnet ansvar for barne – og ungdomsfotball i Viking FK.  

- Kullkoordinator – ansatt ressurs med minimum UEFA B-lisens. Har det overordnede ansvaret 

for 11-12 år og fungerer også som trenerveileder. Kampansvar G11-1 og G12-1. 

- Dedikerte foreldretrenere – trenere som er reflekterte og opptatt av å utvikle seg. Minimum 

delkurs 1 og delkurs 2 i Grasrottreneren forventes. 

- Lagledere – foreldre som vil bidra litt ekstra og være med å organisere lagshverdagen. 

Målet med fotballen i denne alderen er fortsatt å skape treningsmiljø hvor idrettsglede står i fokus. 

Den største nøkkelen er å ha dynamiske kull hvor trenings- og kampgrupper ikke er faste. Det med å 

skape et godt miljø et den beste plattformen for å oppnå utvikling. I denne alderen er det viktig å 

være tydelig på forskjell på selektering og differensiering og la forskjellige barn få prøve seg i 

forskjellige grupper. 

Barna i denne alderen er i det som av enkelte kalles den motoriske eller tekniske gullalderen, og er 

veldig mottakelige for å ta til seg læring. Det er en fin alder for dem å fokusere på basisferdigheter i 

tekniske øvelser med repetisjoner. Samtidig er det viktigere å utfordre dem i spillsentrerte former for 

man begynner å legge mer og mer vekt på tid og rom, og gradvis implementere mer taktiske 

ferdigheter. Jo eldre de blir, jo bedre bør de være til å forstå situasjonsbestemt trening. I denne 

alderen må man også ta mer hensyn til totalbelastning og forstå at puberteten skaper store 

forskjeller på fysikken som blir tydelig fra 11 år og oppover. 

5.3.2 Treningshverdagen 
Normalt medlem i Viking FK vil i denne alderen ha tilbud om 1 trening og 1 kamp i kampsesongen, 

kan være 2 fellestreninger om det er ønskelig av kullet. Utenom kampsesong er det 2 treninger i uka. 

Disse treningene organiseres som fellestreninger på kullet og drives av foreldretrenere etter planer 

utarbeidet av kullkoordinator i dialog med trenerteamet.  

FFO er et ekstra tilbud fra og med 3.klasse, og her er det mulig å ha opptil 2 treninger ekstra i 

måneden etter endt skoletid. Mer om dette lengre nede. 

Ivrig trening tilbys fra barnet et født 7 år og er en del av kullmodellen. 11 og 12 åringene trener her 

sammen, og det er samme kullkoordinator for begge disse kullene. Se eget avsnitt om hvordan 

organiseringen er på jentesiden. Her er det en trening i uka for alle som ønsker å delta.  

Treningen skal være arenaen hvor spilleres utvikling skjer. Viking FK skal differensiere øktene for å 

skape jevnbyrdighet på ulike nivåer og utfordre barna til å oppleve mestring og utfordring. 

Retningslinjer for økter i barnefotball 11 til 12 år: 

- Små flater, mye ball 

- Lite kø, mye aktivitet 

- Mye utforskning 

- Kroppsbeherskelse er viktig her, teknikker for løping, hopping etc., samt hvordan man skal 

bevege seg på banen. Forflytting og koordinering bør øves på.  

- Taktiske elementer og øvelser bør være en sentral del av treningshverdagen. Taktisk 

forståelse og kreativitet blomstrer i denne alderen. Banen blir større, og begreper om tid og 

rom blir sentrale.  

Til trenere: 

- Man kan forvente at barna tar til seg meg læring, verbale utsagn og instruksjon kan i større 

grad benyttes.  
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- Spørrende tilnærming, la de få utforske mye selv i denne alderen. Rammer og tidlige bilder 

under spillsekvenser på konkrete momenter er viktig.  

- Trenere skal være engasjerte og bidra med positiv feedback 

- Tilpass størrelse på bane og antall spillere, utfordre dem på større bane, samtidig som korte 

kamper med intensitet på liten bane også benyttes. Veksle mellom 4 v 4, 7 v 7 og rolig 

implementer 9 v 9. 

- Velg 2-3 konkrete momenter per økt, ikke bli for komplisert 

- Holdningsarbeid, alder der de er opptatt av regler og rettferdighet. Sett klare retningslinjer 

og forvent at de følges. 

5.3.3 Kamphverdagen 
Kamper skal være arenaen hvor man utvikler motivasjonen til spillerne. De skal glede seg til å spille 

kamp og de skal tørre å øve på det som trenes på.  

10-11 år spiller 7’er 

12-13 år spiller 9’er 

Kullene 11 og 12 år skal være jevne og påmeldt samme nivå, dette er NFF Rogaland sine 

retningslinjer for barnefotball i Rogaland.  

Lagene blir bestemt av kullkoordinator og trenerteam, med en nøytral stemme i KK for å skape så 

jevne lag som mulig.  

I Vikings barneavdeling er det utviklingen som teller og som skal være fokuset i kamper. Resultat 

kommer i andre rekke, og både trenere og helst foreldre skal i så stor grad som mulig fokusere på 

dette. Når det er sagt er det naturlig for barn i den alderen å snakke om resultat å utvikle en iver 

etter å vinne. Dette skal også være lov, men da med et mål om å ha jevne kamper. Når våre barnelag 

spiller kamp, skal alle spillerne få spille like mye!  

Trenerne leder en fotballkamp der fair play, trivsel og utvikling er hovedmålet.  Våre spillere og 

motstanderlagets spillere skal gjennom en passe dose trygghet og utfordringer mestre forhold ute på 

banen. Jevne, tette kamper er resepten for dette. Vi og motstanderlagets trenere må sammen 

erkjenne at dette er viktig for utvikling.  

Retningslinjer for kamp i barnefotball: 

- Fair play: Vi respekterer motspillere og dommer. Dette forventes også av trenere og foreldre 

på sidelinjen. 

- Trener skal ikke styre barna, heller ikke foreldre. Det skal gis rom for at barna skal utforske. 

- Vi tilpasser oss etter stilling i kampen: 

o Leder vi med flere mål skal det tilpasses på en måte for å gjøre det jevnere. Vi skal 

ikke være ute etter storseire. 

o I barnefotball er det ingen poeng å vinne 10-0, da må man enten tilpasse eller 

avslutte kampen før den er ferdig. Det er viktig at trenerne da tenker på sitt eget lag 

og hvordan et stort tap påvirker motivasjonen. Viking håper flere av motstanderne 

våre tenker det samme.  

Antall spillere per lag bør være: 

7’er fotball: maks 12 spillere 

9’er fotball: maks 15 spillere 
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Klubben er ansvarlig for påmelding av lag i seriesystemet, antall lag bestemmes av trenerteam i 

samråd med kullkoordinator og sportslig leder. Nivåinndeling skal være med å sikre gode og jevne 

kamper, og det er sportslig leder i samarbeid med kullkoordinator som melder på lag på de 

forskjellige nivåene. Kretsens retningslinjer om nivåinndeling og jevnbyrdighet er gjeldende for lag i 

Viking FK.  

6 Ungdomsfotball 13-19 år 
 

Norges Fotballforbund og Viking har sammenfallende utviklingsmål med ungdomsfotballen, det vil si 

fra spillerne er 13 til 19 år: 

• Utvikle gode spillere  

• Beholde flest mulig ungdomsspillere lengst mulig i fotballmiljøet  

Dette kapittelet vil omhandle hvordan Viking FK håndterer overgangen fra barnefotballen til 

ungdomsfotballen. 

Fra og med det året spillerne fyller 13 år går de over til en hverdag hvor resultat og tabell blir en del 

av hverdagen. Årskullet deles inn i lag etter gitte kriterier, og lagene som bestemmes blir mer faste 

enn tidligere. Viking FK skal være i stand til å gi gode kvalitative og kvantitative tilbud i denne 

alderen. Enkelte av dem på høyeste nivå vil få tilbud om å delta på ryger-lag, mens resten av kullet 

differensieres ut ifra nivå. Vi vil ha gode kamptilbud fra alle, og med ambisjoner om å blant annet ha 

et lag på øverste nivå i hvert alderstrinn som markerer seg positivt. På sikt er vår målsetting å skape 

A-lagsspillere, ved siden av målet om å ha flest mulig og lengst mulig. Vi tror at med gode kullgrupper 

og effektiv differensiering vil vi være i stand til å gi alle som ønsker det solid utviklingsløp  

Målsettingen er at så mange som mulig av våre dyktige trenere og ledere fortsetter selv om det nå 

skal spilles 9`er fotball.  

I denne alderen blir fotballen for mange mer seriøs, samtidig som de får flere og flere inntrykk og 

påvirkninger utenfor sportsarenaen.  

FFO tilbys ikke lenger, men til gjengjeld øker tilbudet på «ivrigtrening». 

En treningsuke vil nå bestå av 2 fellestreninger for kullet, samt en kamp. Videre vil det være mulig å 

melde seg på enten 1 eller 2 ivrigtreninger. Ivrigtrening er for alle, men det vil stilles større krav til 

denne treningsgruppen og det vil være ledet av profesjonelle trenere under ledelse av 

kullkoordinator.  

Nedenfor følger en beskrivelse av hvordan Viking FK ønsker at lagene skal drives. Som trener for 

ungdomslag i barne- og ungdomsavdelingen bør du gjøre deg kjent med innholdet som er relevant 

for ditt årskull. 

6.1 Ungdomsfotball 13-14 år 

6.1.1 Organisering 
Viking FK skal i 13-14 års alderen være organisert i kull. Målet er fortsatt å ha store treningsgrupper 

med barn født samme år som trener på samme sted til samme tid. Kullkoordinator skal ha det 

overordnede ansvaret og legge til rette for utvikling av både spillere og trenere. Dette gjøres ved at 

årshjul utvikles av kullkoordinatoren. Denne personen har ansvaret for treningsuka og skal utarbeide 
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tema og økter ut ifra denne planen her og ha god dialog med de frivillige trenerne. Vi ønsker at det 

utvikles gode trenerteam som drar kullet i samme retning.  

Rammen for å skape god organisering i kullene er: 

- Sportslig leder – overordnet ansvar for barne – og ungdomsfotball i Viking FK.  

- Kullkoordinator – ansatt ressurs med minimum UEFA B-lisens. Har det overordnede ansvaret 

for 13-14 år og fungerer også som trenerveileder. Kampansvar G13-1 og G14-1. 

- Dedikerte foreldretrenere – trenere som er reflekterte og opptatt av å utvikle seg. Minimum 

hele Grasrottreneren forventes. 

- Lagledere – foreldre som vil bidra litt ekstra og være med å organisere lagshverdagen. 

Målet med fotballen i denne alderen er fortsatt å skape treningsmiljø hvor idrettsglede står i fokus. 

Den største nøkkelen er å ha dynamiske kull hvor trenings- og kampgrupper ikke er faste. Det med å 

skape et godt miljø et den beste plattformen for å oppnå utvikling. I denne alderen er det viktig å 

være tydelig på forskjell på selektering og differensiering og la forskjellige barn få prøve seg i 

forskjellige grupper. Nå går man over til en mer resultatorientert organisering i kamptroppene og 

lagene blir litt mer satt.  

Barna er nå å regne som ungdom, og man forventer en høyere grad av seriøsitet. Banen går over til 

11er størrelse når de fyller 14 og det er viktig å få på plass sentrale taktiske momenter for å gjøre den 

overgangen flytende. Fysikk og mentalitet utvikles i forskjellig grad og når banen blir større gjelder 

det å være tålmodige og fokusere på ting som lar seg utvikle på trening angående taktiske og 

ferdighetsmessige elementer. Puberteten er veldig gjeldende nå og vil påvirke både humør og 

prestasjon. Belastning merkes i større grad enn før og for trenere og kullkoordinator er det viktig å 

være obs på å styre individuell belastning. Puberteten fører også til kraftig lengdevekst for flere 

spillere og dette er for mange deres første møte med diverse skader som kan holde dem vekke fra 

fotballen en stund. I denne alderen bør det være høy grad av spillsentrert trening hvor det stilles krav 

til dem å løse ulike kamprelaterte situasjoner på trening. Dette innebærer også at man får mer øving 

i konkrete posisjoner. Ansvar for egen utvikling står sentralt, og man får nå inntrykk av hvem som 

virker dedikerte og motiverte.  

6.1.2 Treningshverdagen 
Normalt medlem i Viking FK vil i denne alderen ha tilbud om 2 trening og 1 kamp i kampsesongen. 

Utenom kampsesong er det 2 treninger i uka. Disse treningene organiseres som fellestreninger på 

kullet og drives av foreldretrenere etter planer utarbeidet av kullkoordinator i dialog med 

trenerteamet.  

Ivrig trening tilbys 1 eller 2 ganger i uka. 13 og 14 åringer utgjør en felles treningsgruppe med 

dynamiske treningsgrupper differensiert etter måten som er beskrevet tidligere i sportsplanen. 

Kullkoordinator har hovedansvar for treningene.   

Treningen skal være arenaen hvor spilleres utvikling skjer. Viking FK skal differensiere øktene for å 

skape jevnbyrdighet på ulike nivåer og utfordre barna til å oppleve mestring og utfordring. 

Retningslinjer for økter i barnefotball 13-14 år. 

- Kampdimensjonen utgjør mer av trening. Relasjonelle ferdigheter bør implementeres mer 

- Bevegelse uten ball og utnyttelse av lengde og bredde 

- Forståelse av tid og rom. Forstå at man ikke slår pasning for pasningens skyld, men hvorfor 

man slår pasning for å flytte på motstandere 
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- Taktiske elementer og øvelser bør være en sentral del av treningshverdagen. Taktisk 

forståelse og kreativitet blomstrer i denne alderen.  

- Undertall kontra overtall 

- Fysisk trening – utholdenhetstrening, koordinasjon bevegelsestrening og introduksjon til 

styrketrening med egen kropp.  

- Pasninger og basisteknikk  

Til trenere: 

- Balansere veiledning og instruksjon med verbale og visuelle virkemidler 

- Spørrende tilnærming, la de få utforske mye selv i denne alderen. Rammer og tidlige bilder 

under spillsekvenser på konkrete momenter er viktig.  

- Trenere skal være engasjerte og bidra med positiv feedback 

- Tilpass størrelse på bane og antall spillere, utfordre dem på større bane, samtidig som korte 

kamper med intensitet på liten bane også benyttes. Veksle mellom 4 v 4, 7 v 7, 9 v 9 og 11 v 

11  

- Ha et forhold til banestørrelse og hvorfor man velger den spillformen man velger på trening.  

- Skape forståelse for at det er samme spillprinsipper man tar med seg uavhengig av 

banestørrelse 

- Velg 2-3 konkrete momenter per økt, ikke bli for komplisert 

- Holdningsarbeid, alder der de er opptatt av regler og rettferdighet. Sett klare retningslinjer 

og forvent at de følges.  

6.1.3 Kamphverdagen 
Kamper skal være arenaen hvor man utvikler motivasjonen til spillerne. De skal glede seg til å spille 

kamp og de skal tørre å øve på det som trenes på.  

12-13 år spiller 9’er 

13 år og oppover spiller 11’er 

Kullene 13 og 14 år har følgende plan for påmelding av lag i seriespill: 

1 lag på nivå 1 – dette ledes av kullkoordinator 

2-3 lag på nivå 2 – disse ledes av foreldre 

1 lag på nivå 3 – dette ledes av foreldre 

Lagene er mer faste, men med hospiteringsmuligheter mellom lagene etter tett dialog mellom 

trenerteam. Vi ønsker å la spillerne spille på det nivået de kan oppleve mestring, samtidig som vi 

ønsker å utfordre dem ved å la de prøve seg på forskjellig nivå.  

I Vikings ungdomsavdeling er det fortsatt utviklingen som teller og som skal være fokuset i kamper, 

allikevel er det nå resultat som telles i kamper og i tabeller. Viking ønsker å ha konkurransedyktige 

lag på flere nivåer som viser seg frem på positiv måte. Målet er at vi skal ha lag som konkurrerer i 

toppen på flere nivåer. Viking har som ambisjon om å være best i bredden og være en arena hvor de 

ambisiøse skal få lov til å satse hardt og vinne kamper, samtidig som resten av bredden skal få 

muligheter til å utfordre seg selv og oppnå mestring på sitt nivå.  

Trenerne leder en fotballkamp der fair play skal være i fokus. Vi spiller med Viking-logoen og det skal 

forplikte. Vi skal fremstå ydmyke overfor dommere og motstanderlag, hva vi gjør blir lagt ekstra 

merke til.  
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Retningslinjer for kamp i ungdomsfotballen 

- Fair play: Vi respekterer motspillere og dommer. Dette forventes også av trenere og foreldre 

på sidelinjen. 

- Trener skal ikke styre barna, heller ikke foreldre. Det skal gis rom for at barna skal utforske. 

Antall spillere per lag bør være: 

9’er fotball: maks 15 spillere 

11’er fotball: maks 18 spillere 

Klubben er ansvarlig for påmelding av lag i seriesystemet, antall lag bestemmes av trenerteam i 

samråd med kullkoordinator og sportslig leder. Nivåinndeling skal være med å sikre gode og jevne 

kamper, og det er sportslig leder i samarbeid med kullkoordinator som melder på lag på de 

forskjellige nivåene. 

 

6.2 Ungdomsfotball 15-16 år  

6.2.1 Organisering 
Viking FK skal i 15-16 års alderen være organisert i kull, og i 2020 samarbeider de som et kull som 

følger av sammenslåing av G15 og G16. Målet er å ha en stor treningsgruppe. Kullkoordinator skal ha 

det overordnede ansvaret og legge til rette for utvikling av både spillere og trenere. Dette gjøres ved 

at årshjul utvikles av kullkoordinatoren. Denne personen har ansvaret for treningsuka og skal 

utarbeide tema og økter ut ifra denne planen her og ha god dialog med de frivillige trenerne. Vi 

ønsker at det utvikles gode trenerteam som drar kullet i samme retning.  

Rammen for å skape god organisering i kullene er: 

- Sportslig leder – overordnet ansvar for barne – og ungdomsfotball i Viking FK.  

- Kullkoordinator – ansatt ressurs med minimum UEFA B-lisens. Har det overordnede ansvaret 

for 15-16 år og fungerer også som trenerveileder.  

- Dedikerte foreldretrenere – trenere som er reflekterte og opptatt av å utvikle seg. Minimum 

hele Grasrottreneren forventes. Kampansvar ligger også her.  

- Lagledere – foreldre som vil bidra litt ekstra og være med å organisere lagshverdagen. 

Målet med fotballen i denne alderen er fortsatt å skape treningsmiljø hvor idrettsglede står i fokus. 

Den største nøkkelen er å ha dynamiske kull hvor trenings- og kampgrupper ikke er faste. Det med å 

skape et godt miljø et den beste plattformen for å oppnå utvikling. Kamptroppene er mer enn før 

selektert ut ifra et resultatorientert fokus og målet om å ha spillere som får prøve seg på det nivået 

de passer. Kamptroppene er derfor mer satt, men vi ønsker allikevel en dynamisk struktur hvor vi 

følger med på spillerens utvikling.  

I denne alderen bør man forvente høy grad av seriøsitet for de som trener mye. Krav til oppførsel på 

alle nivå. Ungdommen fortsetter å vokse og vil merke dette i form av skader og slitasje. Her spiller 

også krav og impulser utenfor fotballbanen inn i større grad enn i yngre alder. Som trener for eldre 

lag er det viktig å prate med spillerne om hva som foregår utenfor banen. Man må kjenne spillerne 

sine og være i stand til å ta individuelle hensyn Nye impulser utenfor banen kan ta mye fokus for 

barn. Ting som søvn og kosthold blir viktigere for å prestere på alle plattformer for ungdom, og dette 

er noe man bør sørge for at de har kunnskaper om. 
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I denne alderen bør det være høy grad av spillsentrert trening hvor det stilles krav til dem å løse ulike 

kamprelaterte situasjoner på trening. Dette innebærer også at man får mer øving i konkrete 

posisjoner. Ansvar for egen utvikling står sentralt og dette gjelder også ulik trening ved siden av 

fotballbanen. Man kan derfor introdusere ulike treningsprinsipper om utholdenhet og styrke og i 

høyere grad enn før legge inn fysisk og skadeforebyggende trening i øktene.  

6.2.2 Treningshverdagen 
Normalt medlem i Viking FK vil i denne alderen ha tilbud om 2 trening og 1 kamp i kampsesongen. 

Utenom kampsesong er det 2 treninger i uka. Disse treningene organiseres som fellestreninger på 

kullet og drives av foreldretrenere etter planer utarbeidet av kullkoordinator i dialog med 

trenerteamet.  

Ivrig trening tilbys 1 eller 2 ganger i uka. 15 og 16 åringer utgjør en felles treningsgruppe med 

dynamiske treningsgrupper differensiert etter måten som er beskrevet tidligere i sportsplanen. 

Kullkoordinator har hovedansvar for treningene.   

Treningen skal være arenaen hvor spilleres utvikling skjer. Viking FK skal differensiere øktene for å 

skape jevnbyrdighet på ulike nivåer og utfordre barna til å oppleve mestring og utfordring. 

Retningslinjer for økter i ungdomsfotballen 15-16 år. 

- Kampdimensjonen utgjør mer av trening. Relasjonelle og strukturelle ferdigheter vel så viktig 

som individuelle ferdigheter 

- Bevegelse uten ball og utnyttelse av lengde og bredde 

- Forståelse av tid og rom. Forstå at man ikke slår pasning for pasningens skyld, men hvorfor 

man slår pasning for å flytte på motstandere 

- Taktiske elementer og øvelser bør være en sentral del av treningshverdagen.  

- Undertall kontra overtall 

- Fysisk trening – utholdenhetstrening, koordinasjon, bevegelsestrening og styrketrening 

- Skadeforebyggende trening og mer fokus på belastning 

- Pasninger og basisteknikk under pressede situasjoner 

Til trenere: 

- Balansere veiledning og instruksjon med verbale og visuelle virkemidler 

- Spillsentrerte økter  

- Individuell tilpasning 

- Styre belastning→periodisering 

- Spørrende tilnærming, la de få utforske mye selv i denne alderen. Rammer og tidlige bilder 

under spillsekvenser på konkrete momenter er viktig.  

- Trenere skal være engasjerte og bidra med positiv feedback 

- Tilpass størrelse på bane og antall spillere, utfordre dem på større bane, samtidig som korte 

kamper med intensitet på liten bane også benyttes. Veksle mellom 4 v 4, 7 v 7, 9 v 9 og 11 v 

11  

- Ha et forhold til banestørrelse og hvorfor man velger den spillformen man velger på trening.  

- Skape forståelse for at det er samme spillprinsipper man tar med seg uavhengig av 

banestørrelse 

- Velg 2-3 konkrete momenter per økt, ikke bli for komplisert 

- Holdningsarbeid i trening og i kamp 
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6.2.3 Kamphverdagen 
Kamper skal være arenaen hvor man utvikler motivasjonen til spillerne. De skal glede seg til å spille 

kamp og de skal tørre å øve på det som trenes på.  

Kullene 15 og 16 år har følgende plan for påmelding av lag i seriespill: 

1 lag på nivå 1 – dette ledes av kullkoordinator 

1-2 lag på nivå 2 – disse ledes av foreldre 

1 lag på nivå 3 – dette ledes av foreldre 

Lagene er mer faste, men med hospiteringsmuligheter mellom lagene etter tett dialog mellom 

trenerteam. Vi ønsker å la spillerne spille på det nivået de kan oppleve mestring, samtidig som vi 

ønsker å utfordre dem ved å la de prøve seg på forskjellig nivå.  

I Vikings ungdomsavdeling er det fortsatt utviklingen som teller og som skal være fokuset i kamper, 

allikevel er det nå resultat som telles i kamper og i tabeller. Viking ønsker å ha konkurransedyktige 

lag på flere nivåer som viser seg frem på positiv måte. Målet er at vi skal ha lag som konkurrerer i 

toppen på flere nivåer. Viking har som ambisjon om å være best i bredden og være en arena hvor de 

ambisiøse skal få lov til å satse hardt og vinne kamper, samtidig som resten av bredden skal få 

muligheter til å utfordre seg selv og oppnå mestring på sitt nivå.  

Trenerne leder en fotballkamp der fair play skal være i fokus. Vi spiller med Viking-logoen og det skal 

forplikte. Vi skal fremstå ydmyke overfor dommere og motstanderlag, hva vi gjør blir lagt ekstra 

merke til.  

Retningslinjer for kamp i ungdomsfotballen 

- Fair play: Vi respekterer motspillere og dommer. Dette forventes også av trenere og foreldre 

på sidelinjen. 

- Trener skal ikke styre barna, heller ikke foreldre. Det skal gis rom for at barna skal utforske. 

Antall spillere per lag bør være: 

11’er fotball: maks 18 spillere 

Klubben er ansvarlig for påmelding av lag i seriesystemet, antall lag bestemmes av trenerteam i 

samråd med kullkoordinator og sportslig leder. Nivåinndeling skal være med å sikre gode og jevne 

kamper, og det er sportslig leder i samarbeid med kullkoordinator som melder på lag på de 

forskjellige nivåene. 

 
6.3 Ungdomsfotball 17 år og oppover 

I 2021 vil denne aldersgruppen bli holdt utenfor den nye organiseringen. Tanken er på sikt når 15 og 
16 åringene kommer opp og prøveperioden er over at det implementeres oppover.  
 
Dette vil si at det er foreldrestyrt, men i tett dialog med sportslig leder om trening, lagspåmelding og 
oppfølging av trenere om hva slags tilbud som er best for gruppen, om det er ønskelig fra trenerne. 
Det vil være 3 fellestreninger i uka og oppfølging av trenerveileder på deres ønske.  
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7 Jentesatsing – 9 år og oppover 
 

Viking FK ønsker på sikt å etablere et toppserielag for kvinner. Det skal bygges sten på sten for å sikre 
at prosjektet er organisatorisk og økonomisk forsvarlig og blir varig. Første delmål er å etablere et lag 
i 1.divisjon for damer innen kort tid. 
 
Dette kapittelet omhandler Vikings Jentesatsing for å nå dette målet. Det fotballfaglige innenfor 

satsingen er forankret i Vikings Sportsplan for Eliteavdelingen.  

Alle jentene som spiller fotball på breddelag i Viking FK får samme tilbud og oppfølging som alle 

guttespillerne.  Dette er dekket i tidligere kapitler.  

Jentene i Viking FK starter som gutter, på Knotteskolen når de er 5-6 år og utgjør sin egen 

treningsgruppe. 7 og 8 åringene vil etter dette organiseres på lik linje som med guttene og 

organiseres med lik kullkoordinator og lagsinndeling. 

Målene til Viking på jentesiden er: 

- Skape et trygt læringsmiljø hvor alle opplever mestring og utfordring 

- Utvikle selvstendige spillere som tar egne valg 

- Rekruttere spillere til klubbens A-lag 

Viking FK ønsker å bygge opp et sunt jentemiljø som bygger på mestring, trygghet og utfordringer 
som igjen gir en stor trivsel for alle jenter. Vi ønsker å kunne tilrettelegge for at alle jentene i klubben 
får den utfordringen de ønsker. Om det er å trene 2 ganger i uken eller 5. Når det kommer til 
kamplag så ønsker vi fra 12 års alderen å kunne tilby et kamptilbud tilpasset hver spilleres 
treningsiver, ferdigheter, fysikk og modning. Det skal bygges sten på sten for å sikre at prosjektet er 
organisatorisk og økonomisk forsvarlig og blir varig. På sikt så er målet å bli en toppserieklubb og 
første delmål på veien er å etablere et lag i 1.divisjon for damer innen 3 år. På veien dit ønsker vi å 
tenke stort å dermed ønsker vi å ha med flest mulig jenter på veien. Det gjør at vi må rekruttere nok 
spillere til at vi har både utviklingslag og bredde lag per årskull opp tom junioralder.  

 
I kapittelet under beskriver vi hvordan vi ønsker å jobbe for å nå dette målet.  

 

7.1 Utviklingsløpet for jenter 

 

7.1.1 7-11 år 
Organisering:  

Normalt medlem i Viking FK vil i denne alderen ha tilbud om 1 trening og 1 kamp i kampsesongen, 

kan være 2 fellestreninger om det er ønskelig av kullet. Utenom kampsesong er det 2 treninger i uka. 

Disse treningene organiseres som fellestreninger på kullet og drives av foreldretrenere etter planer 

utarbeidet klibben i dialog med trenerteamet.  

FFO er et ekstra tilbud fra og med 3.klasse, og her er det mulig å ha opptil 2 treninger ekstra i 

måneden etter endt skoletid. Mer om dette lengre nede. 

Ivrigtrening tilbys fra barnet et født 7 år og er en del av kullmodellen. 11 og 12 åringene trener her 

sammen, og det er samme kullkoordinator for begge disse kullene. Se eget avsnitt om hvordan 

organiseringen er på jentesiden. Her er det en trening i uka for alle som ønsker å delta.  
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Treningen skal være arenaen hvor spilleres utvikling skjer. Viking FK skal differensiere øktene for å 

skape jevnbyrdighet på ulike nivåer og utfordre barna til å oppleve mestring og utfordring. 

Retningslinjer for økter i barnefotball 11 til 12 år: 

- Små flater, mye ball 

- Lite kø, mye aktivitet 

- Mye utforskning 

- Kroppsbeherskelse er viktig her, teknikker for løping, hopping etc., samt hvordan man skal 

bevege seg på banen. Forflytting og koordinering bør øves på.  

- Taktiske elementer og øvelser bør være en sentral del av treningshverdagen. Taktisk 

forståelse og kreativitet blomstrer i denne alderen. Banen blir større, og begreper om tid og 

rom blir sentrale.  

Til trenere: 

- Man kan forvente at barna tar til seg meg læring, verbale utsagn og instruksjon kan i større 

grad benyttes.  

- Spørrende tilnærming, la de få utforske mye selv i denne alderen. Rammer og tidlige bilder 

under spillsekvenser på konkrete momenter er viktig.  

- Trenere skal være engasjerte og bidra med positiv feedback 

- Tilpass størrelse på bane og antall spillere, utfordre dem på større bane, samtidig som korte 

kamper med intensitet på liten bane også benyttes. Veksle mellom 4 v 4, 7 v 7 og rolig 

implementer 9 v 9. 

- Velg 2-3 konkrete momenter per økt, ikke bli for komplisert 

- Holdningsarbeid, alder der de er opptatt av regler og rettferdighet. Sett klare retningslinjer 

og forvent at de følges. 

Treningshverdag: 

Det skal fokuseres mye på ball og tekniske ferdigheter. Alltid mye berøringer i starten av øktene. 

Klubbutvikler setter opp 3-4 økter som gjentas året igjennom. Dette gir forutsigbarhet for jentene, 

det bygger en felles teknisk/taktisk forståelse som igjen fører til å de blir trygge på banen sammen.  

Målet er at vi får en gruppestørrelse på minimum 15, helst 25 spillere. Vi får da gode muligheter til å 

jobbe i smågrupper der alle jentene møter jenter på eget nivå så de kan utvikle seg sammen med. Vi 

ser at i alderen 8-12 år, så kan det skille 2-3 år på modning og fysikk. Da er det ekstra viktig at vi 

nivådeler i grupper slik at alle opplever at de får deltatt i aktiviteten og at det ikke bare er de mest 

fysiske jentene som stjeler ballen og fokuset. For å få til dette så trenger vi nok trenere. Minimum 1 

per 12, helst 1 trener på 8 barn.  

Kamphverdag: 

Kamper skal være arenaen hvor man utvikler motivasjonen til spillerne. De skal glede seg til å spille 

kamp og de skal tørre å øve på det som trenes på.  

10-11 år spiller 7’er 

12-13 år spiller 9’er 

Kullene 11 og 12 år skal være jevne og påmeldt samme nivå, dette er NFF Rogaland sine 

retningslinjer for barnefotball i Rogaland.  
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I Vikings barneavdeling er det utviklingen som teller og som skal være fokuset i kamper. Resultat 

kommer i andre rekke, og både trenere og helst foreldre skal i så stor grad som mulig fokusere på 

dette. Når det er sagt er det naturlig for barn i den alderen å snakke om resultat å utvikle en iver 

etter å vinne. Dette skal også være lov, men da med et mål om å ha jevne kamper. Når våre barnelag 

spiller kamp, skal alle spillerne få spille like mye!  

Trenerne leder en fotballkamp der fair play, trivsel og utvikling er hovedmålet.  Våre spillere og 

motstanderlagets spillere skal gjennom en passe dose trygghet og utfordringer mestre forhold ute på 

banen. Jevne, tette kamper er resepten for dette. Vi og motstanderlagets trenere må sammen 

erkjenne at dette er viktig for utvikling.  

Retningslinjer for kamp i barnefotball: 

- Fair play: Vi respekterer motspillere og dommer. Dette forventes også av trenere og foreldre 

på sidelinjen. 

- Trener skal ikke styre barna, heller ikke foreldre. Det skal gis rom for at barna skal utforske. 

- Vi tilpasser oss etter stilling i kampen: 

o Leder vi med flere mål skal det tilpasses på en måte for å gjøre det jevnere. Vi skal 

ikke være ute etter storseire. 

o I barnefotball er det ingen poeng å vinne 10-0, da må man enten tilpasse eller 

avslutte kampen før den er ferdig. Det er viktig at trenerne da tenker på sitt eget lag 

og hvordan et stort tap påvirker motivasjonen. Viking håper flere av motstanderne 

våre tenker det samme.  

Antall spillere per lag bør være: 

7’er fotball: maks 12 spillere 

9’er fotball: maks 15 spillere 

 

7.1.2 12-15 år 
Organisering:  

Viking ønsker å bygge et felles miljø for alle jentene. Da er det viktig å ha felles aktiviteter også i 

ungdoms årene. Interessen for trening og spillet fotball er forskjellig og da må vi gi hver jente tid til å 

kunne utvikle seg og ikke skape to ulike miljøer. Det miljøet du blir satt i fra starten av avgjør 

utviklingsløpet på sikt. Vi skal i ungdomsårene tilrettelegge for at jentene opplever et felles miljø som 

drar i samme retning. For å få til dette så skal årskullene på 12, 13, 14/15 år trene sammen, dra på 

samme sommerturnering og gjøre sosiale aktiviteter sammen som Vikingkamp, landskamp, 

avslutninger.  

Vi vil fortsette å ha dyktige foreldretrenere rundt våre J12 og J13 lag. J14 og J15 er nå slått sammen i 

en felles treningsgruppe. Denne gruppen ledes av en kullkoordinator som har ansvar for 

treningsplanlegging og gjennomføring. Han har med seg flere trenere som hjelper til med 

gjennomføring.   

Trenerteam settes sammen av sportslig leder som koordinerer rolleavklaring slik at alle blir ivaretatt 

og sett.  
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Treningshverdag: 

I alderen 12-13 år så trener årskullene sammen 2-3 for ganger i uken for J12 og 3-4 ganger i uken for 

J13.. Da er det viktig med trenerteam på 2-3 trenere, da det vil være store nivåforskjeller og en vil 

måtte dele i grupper etter oppvarming. Det sportslige innholdet vil være styrt av hovedtrener i 

samarbeid med trenerteam og klubbutvikler. Det vil i tillegg være ivrig økt for de ivrigste. Dette blir et 

eget tilbud som finansieres igjennom ekstra treningsavgift. Her kan det også i noen tilfeller være 

mulig for spillere fra andre klubber å delta. Når det kommer til selve treningsinnholdet så vil en 

fokusere på teknisk-taktiske øvelser hvor jentene må tenke underveis. Unngå for mange øvelser der 

en kun jobber med automatisering. En ønsker å ha med handlingsvalg, gjerne flere valg. En ønsker å 

ansvarliggjøre jentene og la dem å ta egne valg, før, under og etter spill sekvenser.  Det anbefales å 

begynne med skadeforebyggende trening som mage/rygg øvelser etc, samt innføring til hvordan man 

trener styrke med riktig teknikk. 

Innhold: 

- sammensatte tekniske øvelser med flere valg 

- selvregulering, lære dem å ta ansvar for spillet, ha en plan. 

- Ta ansvar for egen kropp, skadeforebyggende trening 

 

Kamphverdag:  

Så fremt det er nok spiller så er målet fra 12 år å ha minst 2 kamplag. Ved å ha 2 kamplag så får en 

større fleksibilitet og muligheter til å gi hver enkelt spiller et optimalt kamptilbud. En får brukt hele 

troppen og alle får rikelig med spilletid. Ved å ha to ulike nivå fra 13 år, så har en mulighet til å gi 

spiller ulike utfordringer med tanke på treningsiver, ferdigheter, forståelse, fysikk og modning. Ved å 

ha ulike kamplag så vil vi kunne ha mulighet til å tilpasse kamper for hver enkelt spiller. 

Kamptroppene tas ut av hovedtrener i samarbeid med trenerteam.  

Målet er følgende kamplag: 

- J12-1 

- J12-2 

- J13-1 

- J13-2 

 

7.1.3 14/15 år og eldre 
Organisering 

Vi ønsker å ha med flest mulig spillere med videre inn i junior og voksenfotballen.  Med et mål om å 

ha både utviklingslag og bredde lag på junior siden. Ved 14/15 år så får vi et tydelig skille for jentene. 

De blir nå delt mellom J15 Elite/bredde lag og J17/Rekruttlag. Utviklingsgruppen trener minimum 5 

økter i uken, med ansatt klubbutvikler/trener som hovedansvarlig, assistent trener og lagleder vil 

fortsatt trenges som frivillig. 

Breddelagene på 15-2, 17-2 og J19. Trener gjerne 2 -3 ganger i uken med frivilligtrenere. Målet er å 

fortsatt ha en god dialog med breddelagene med tanke på spillerlogistikk og mulig lån av spillere ved 

behov den ene eller andre veien.  
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Treningshverdag 

I denne alderen vil fokuset på individuell teknikk fortsatt være stort men forståelse for helhet og 

selve spillet vil være en prioritet. Skadeforebyggende øvelser og styrkeøkter vil være en veldig viktig 

del av treningsukene når de er i denne alderen. Økter med helhetlige øvelser som går på store 

temaer som spillestil, når angripe, når forsvare, spill mot etablert, overganger er ukentlig tema på 

økter. Viktig med fokus på belastning og at en ser på individuelle behov. Har her en tett dialog 

jentene, foreldre og eventuelle skoletrener. Dette koordineres mellom hovedtrener, klubbutvikler og 

sportslig leder i samarbeid med spiller og foreldre.  

 

Innhold: 

- Fokus på helhet og kampdimensjon i øvelser 

- Simulere kampbilder for den enkelte spiller 

- Ha ansvar for egen kropp, skadeforebyggende trening  

- Styrkeprogram for utviklingsspillere  

 

Kamphverdag: 

Viktig at vi fortsatt ser hver enkelt spiller og at alle jentene får rikelig med spilletid. Det må i en 

sesong planlegges kamper for hele troppen. Her er det muligheter for samarbeid mellom J17 og 

breddelag. Viktig at alle kjenner at de er i utvikling og at klubben har en plan for den enkelte spiller. 

En spiller bør maks være involvert i 2 kamper per uke. 

Når vi spiller kamper så jakter vi fortsatt jevnbyrdighet. Dvs at vi justerer spilletid og tropper etter 

motstanden. Vi ønsker å spille en utviklende fotball, med hurtig pasningspill langs bakken. Vi skal 

være modige i vår frispilling bakfra og tørre å spille oss ut når vi er i overtall.  

Kamplag:  

- J15 Elite og bredde 

- J17 Elite, J17 1.div og bredde 

- J19 bredde  

- Rekrutt  

- A-lag 

 

7.1.4 Team Viking treningshelg:  
Team Viking er et samarbeid mellom flere klubber i Stavangerregionen. Det er et tilbud til de jentene 
som vil litt mer og som trenger en ekstra utfordring utenom sitt vanlig lag. Vi ønsker at ivrige 
fotballjenter i ung alder skal få møte hverandre på tvers av klubber og dermed skape et læringsmiljø 
hvor de kan utfordre og pushe hverandre. Dette har både en utviklende og sosial gevinst for jentene. 
Det gir muligheter for jentene til å satse ekstra på fotballen og få tatt ut sitt potensial. Trenene på TV 
treningshelg er klubbtrenere fra Viking samt noen frivilligtrenere.Den sportslige planen koordineres 
av sportslig leder. Viking FK har det administrative og økonomiske ansvaret.  
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7.1.5 Viking ivrigtrening 
Et tilbud til våre medlemmer og spillere til å trene mer fotball. Målet er å skape et miljø for 

spillerutvikling der jenter på samme alder kan møtes, trene og være sosiale om hverandre. Skape et 

miljø for jenter som vil litt mer. Økten ledes av klubbtrenere. Viking ivrigtrening vil være en gang i 

uken for hvert enkelt lag.  

8 Kompetanseutvikling og trenerutdanning  
 

Trenerne i Vikings Barne- og ungdomsavdeling er i stor grad foreldre som bruker fritiden på frivillig 

basis. Utfordringen blir å ta hensyn til akkurat dette, samtidig som vi sikrer at kvaliteten på det vi 

holder på med er høyest mulig.  

Dette kapittelet beskriver kompetanseutvikling og trenerutdanning som tilbys våre trenere. 

 

8.1 Kompetanseutvikling lagledere  

• Alle Vikings frivillige trenere kalles inn til samling min 2 ganger pr år. Den første samlingen er 
tidlig på året og treningsplanlegging med gjennomgang av årsplaner har hovedfokus. En 
samling etter sesongslutt finner også sted, der en sesongoppsummering og planlegging for 
neste sesong er fokus. 

• Alle foreldre med barn i knotteskolen, kalles inn til trenerkurs for grunnleggende sportslige 
og pedagogiske prinsipper er fokus. Informasjon om påmelding til grasrottrenerkurs sendes 
ut.  

• Alle Vikings trenere får tilbud om Grasrottrenerkurs. Det blir interne kurs på delkurs 1 og 2 

som holdes minst 1 gang i halvåret av en Vikingtrener.  

• Det etableres et kurs som kalles for «Vikingtreneren» som holdes flere ganger i året. Dette 

erstatter barnefotballkvelden og ungdomsfotballkvelden og skal også fungere som et 

diskusjonsfora omkring Vikings organisering, verdier og tanker omkring spiller/trener-

utvikling.  

 

8.2 Kompetanseforventning til frivillige trenere i Viking FK 

Lag: 7-10 år: 

Alle skal ha gjennomført delkurs 1 i grasrottreneren og vært med på Vikingtreneren.  

Lagledere anbefales å delta på Vikingtreneren. 

Lag: 11-12 år: 

Alle skal ha gjennomført delkurs 1 og 2 i grasrottreneren og vært med på Vikingtreneren.  

Lagledere anbefales å delta på Vikingtreneren. 

Lag: 13-19 år: 

Alle skal ha gjennomført delkurs 3 og 4 i grasrottreneren og vært med på Vikingtreneren.  

Lagledere anbefales å delta på Vikingtreneren. 

Utover tilbud om disse kursene har barne- og ungdomsavdelingen følgende støtteordninger:  
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• Tilgang til treningsøkta.no med øvelsesbank 

• Skoleringsplaner – kommer 2020 

• Internt økt og øvelsesbibliotek – kommer 2020 

• Trenermøte sammen med kullkoordinator 

• Trenerveiledning, sporadisk med kullkoordinator og når det ønskes 

• Kullvise årsplaner 

• Diverse samlinger 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


