
Årgangsark 

ØHIL Fotball 

 
 



Barnefotball (6-12 år), retningslinjer fra NFF 

Differensiering 
Tilrettelegge slik at barn kan få ulike typer 

utfordringer ut fra interesse, ferdigheter og 

modning. 

Differensiering betyr at trenings- og 

kamptilbudet i størst grad er tilpasset 

enkeltspillernes ferdigheter, motivasjon, 

ønsker og behov. 

Hospitering er et eksempel på 

differensiering der spillerne får trene og 

spille på lag i høyere årsklasser i tillegg til 

sitt opprinnelige lag. Spillernes modning, 

motivasjon og holdninger (Fair play) er 

kriteriene for å delta her. 

 Differensiering bør primært skje på trening 

og ikke i kamp. 

Jevnbyrdighet 
Jevnbyrdighet betyr at man får 

noenlunde jevn motstand i både kamp 

og trening. 



Organisering av ØHIL barnefotball 

 

Barnefotballen er delt i Ø og H i barnefotballen (6-12 år) 

Grav (ink. Steinerskolen), Bekkestua, Jar tilhører Jarmyra (Ø) - Hosle og Eikeli tilhører Hosle (H)  

Barnefotballen er foreldredrevet unntatt Akademiet som organiseres av klubben 

Oppstart er høsten i 1. klasse, med noen treninger, Nybegynnercupen og Akademi-tilbud 

Erfaringsmessig fungerer det best på sikt om lag blandes PÅ TVERS av skoleklassene, og det er klubbens holdning at 

lag/treningsgrupper organiseres slik helt fra oppstarten i 1. klasse 

Ved ny sesong – gjøres det helt om på gruppene 

Gruppene Hosle og Eikeli, samt Grav og Jar Bekkestua Ivrig-gruppe, SKAL slås sammen før oppstart 11 år. 

For 5’er-fotballen bør det være 10 spiller på laget 

For 7’er-fotballen bør det være 12 spillere på laget 

IVRIG-kamper kommer i tillegg til årgangskamper. 

 

Årgangens grupper slås formelt sammen før oppstart 13 år 

Etter endt sesong 12 år, foretas en komplett sammenslåing (Ø+H) 



Barnefotball 6 år 

Hele året, tilleggsbetaling Sommersesong 

Akademiet 1-4 økter 

Nybegynner Cup  

(høst) 



Barnefotball 7-8 år 

Hele året, tilleggsbetaling 

Akademiet 1-4 økter Akademiet 1-4 økter 

Sommersesong 

1 trening i uken (skoledelt) 1 trening i uken (skoledelt) 

Seriespill på årgangen 

(jevnbyrdige lag) 

Seriespill på årgangen 

(jevnbyrdige lag) 

2 av ØHILs cuper 

(jevnbyrdige lag) 

2 eksterne cuper 

(jevnbyrdige lag) 

2 av ØHILs cuper 

(jevnbyrdige lag) 

2 eksterne cuper 

(jevnbyrdige lag) 



Barnefotball 9 og 10 år 

Hele året, tilleggsbetaling 

Akademiet 1-4 økter 

Akademiet 1-4 økter 

Sommersesong 

1-2 trening i uken 

(skoledelt) 

1-2 trening i uken 

(skoledelt) 

Seriespill på årgangen 

(jevnbyrdige lag) 

Seriespill på årgangen 

(jevnbyrdige lag) 

2 av ØHILs cuper 

(jevnbyrdige lag) 

2 eksterne cuper 

(jevnbyrdige lag) 

2 av ØHILs cuper 

(jevnbyrdige lag) 

2 eksterne cuper 

(jevnbyrdige lag) 

Ekstra tilbud (åpent for alle) 

Ivrig gruppe (tilbud om 

ekstra trening og kamp) 



Barnefotball 11 og 12 år 

Hele året, tilleggsbetaling 

Akademiet 1-4 økter 

Sommersesong 

2 trening i uken (samlet 

årgang 

Seriespill på årgangen 

(jevnbyrdige lag) 

2 av ØHILs cuper 

(jevnbyrdige lag) 

2 eksterne cuper 

(jevnbyrdige lag) 

Ekstra tilbud (åpent for alle) 

Ivrig gruppe (tilbud om 

ekstra trening og kamp) 

Akademiet 1-4 økter 

2 trening i uken (skoledelt) 

Seriespill på årgangen 

(jevnbyrdige lag) 

2 av ØHILs cuper 

(jevnbyrdige lag) 

2 eksterne cuper 

(jevnbyrdige lag) 

Ivrig gruppe (tilbud om 

ekstra trening og kamp) 



Utfordring og mestring på trening 

Trene med resten av årgangen 

Tilpasset treningsinnhold 

Kamptilbud på et nivå de lykkes 

Utfordring og mestring på trening 

Hospitering til eldre årganger 

Uttak til Elitegruppen i klubben 

Kamptilbud å strekke seg etter 

Utfordring og mestring på trening 

Intern hospitering på årgang 

Bli sett av årgangstrener 

Mye spilletid i kamp 

Nivå 3 

Nivå 2 

Nivå 1 

Årganger i ungdomsfotballen 



Ungdomsfotball 13-16 år 

Elite 

Klubbstyrt tiltak Tilbud til årgang Styrt av årgangstrener 

3 trening i uken i sesong 

(årgang sammen) 

Seriespill på årgangen 

(nivå-delt) 

2 eksterne cuper 

Gruppe 2 

Gruppe 3 

Talenttrening 

Hospitering mellom 

årganger 

Hospitering 

Hospitering 2-3 økter i uken om vinteren 

(årgangen sammen) 

Hospitering 



Ungdomsfotball 17-19 år 

Elite 

Klubbstyrt tiltak Tilbud til årgang Styrt av årgangstrener 

3-4 trening i uken i sesong 

(årgang sammen) 

Seriespill på årgangen 

(nivå-delt) 

2 eksterne cuper 

Gruppe 2 

Gruppe 3 

 

Hospitering til Senior 

Hospitering 

Hospitering 

Hospitering 2-3 økter i uken om vinteren 

(årgangen sammen) 



Elite spilleren 
(mellom årganger) 

Elitespiller har/er: 

• Svært høy treningsvilje  

• Svært gode ferdigheter/X-

faktor 

• God rollemodell 

Elitespiller trenger: 

• Hospitering med 

årgangen over 

• Trening i elitegruppen 

• Tilhørighet til egen 

årgang 

 

Elitespilleren skal: 

• Være et forbilde på 

holdninger og respekt for 

spillere og trener 

• Prioritere hospitering og elite-

trening fremfor trening med 

eget lag 

• Sette utviklingsmål sammen 

med spillerutvikler 

• Føre treningsdagbok 

• Delta på talentsamlinger i 

regi av klubb 

• Fokus og engasjement i 

trening og kamp 

• Bidrar positivt til årgangen 



Nivå 1 spilleren 
Internt på årgangen 

Nivå 1 spiller har/er: 

• Høy treningsvilje 

• Gode ferdigheter 

• God rollemodell Nivå 1 spiller trenger: 

• Godt treningsopplegg 

med balanse mellom 

mestring og utfordring 

• Bli sett av årgangstrener 

• Får konkrete 

tilbakemeldinger om hva 

han/hun skal jobbe med. 

• Sosial tilhørighet til 

gruppen 

 

Nivå 1 spiller skal: 

• Møte på trening og prioritere 

disse 

• Arbeide med spesifikt med 

tilbakemeldinger fra 

årgangstrener 

• Bidra til godt sosialt miljø i 

gruppen 

• Respektere trenere og 

medspilere 



Nivå 2 spilleren 
Internt på årgangen 

Nivå 2 spiller har/er 

• Gode holdninger 

• Gode ferdigheter eller høy 

treningsvilje Nivå 2 spiller trenger: 

• Godt og utfordrende 

kamptilbud med nok 

spilletid 

• Intern hospitering til 

årgangens nivå 1 

gruppe 

• Sosial tilhørighet til egen 

årgang 

 

Nivå 2 spiller skal: 

• Prioritere avtalt hospitering 

med nivået over 

• Møte opp på avtalte treninger 

og kamper 

• Bidra til gode holdninger og 

oppførsel 



Nivå 3 spilleren 
Internt på årgangen 

Nivå 3 spiller har/er: 

• På trening fordi det er sosialt 

og gøy 

• Lave ferdigheter og/eller 

treningsvilje 
Nivå 3 spiller trenger: 

• En sosial tilhørighet til 

hele årgangen (nivå 1-3) 

• Gode strukturerte økter 

med tilpasset nivå og 

innhold. 

• Kamparena som 

fremmer mestring og 

trivsel. 

• Hospitering internt på 

årgangen 

 

Nivå 3 spiller skal: 

• Møte til avtalt trening og 

kamp 

• Vise gode holdninger og 

oppførsel 

• Bidra til god stemning på 

årgangen 



Bonusspilleren 
Internt på årgangen 

Bonusspilleren: 

• Holder på med flere idretter 

Bonusspiller trenger: 

• En sosial tilhørighet til 

hele årgangen (nivå 1-3) 

• Gode strukturerte økter 

med tilpasset nivå og 

innhold. 

• Kamparena som 

fremmer mestring og 

trivsel. 

• Hospitering internt på 

årgangen 

 

Bonusspiller skal: 

 

• Få tid til å tilvenne seg fotball 

når de kommer tilbake fra 

andre idretter 

• Spille på det nivået som 

ferdighetene tilsier 

 


