Sportslig Plan og retningslinjer
ØHIL Fotball

ØHILs verdier
Gøy!
Alle på og rundt idrettsarenaene skal bidra til at det er gøy å drive
idrett.

Folkeskikk
Alle på og rundt idrettsarenaene oppfører seg ordentlig; det skal være
hyggelig å spille med og mot oss.

Til å stole på
Vi gjør det vi sier vi skal gjøre, på alle nivåer (utøvere, trenere, ledere,
foreldre).

Raushet
Vi skal være positive og tilrettelegge for aktivitet for alle (jfr. vår misjon,
visjon og øvrige verdier).

I tillegg arbeider vi i ØHIL fotball ut i fra:
Flest mulig, lengst mulig, best mulig
Et tilpasset tilbud for alle

Ansvar for gjennomføring
Ansvar for gjennomføring og måloppnåelse av sportslige planer ligger hos
klubbens ledelse, delegert til sportslig leder gutter/jenter.

Sportslig utvalg / sportslig ledelse
Sportslig utvalg
Ove Falk-Larsen (leder/fotballstyrets representant)
Morten Wiberg
Arnt Ellingsen

Sportslig leder - gutter (Georg Dyngeland), som har p.t ansvaret for
Barnefotball, jenter og gutter
Hospitering på guttesiden
Talentutvikling på guttesiden
Fotballskolene
ØHIL Akademiet (gutter og jenter)
Treningstider

Sportslig leder - jenter (Herman Berg), som har ansvaret for
Hospitering på jentesiden
Talentutvikling på jentesiden

Obligatoriske møter for årgangene
For å sikre et godt sportslig opplegg i alle årganger arrangerer Sportslig Utvalg
følgende obligatoriske møter med støtteapparatet i alle årganger.
November
I dette møte skal alle årganger få vite hvilke føringer klubben har i henhold til driften av årgangen det kommende
året. Her går vi gjennom det sportslige rammeverket og seriepåmelding.
Det er også en kort innføring i ØHIL sitt treningsfokus og hospiteringsregler. For de årgangene der det er aktuelt
vil det bli presentert sportslige mål for sesongen.

Mars/April
Her følger vi opp seriepåmelding og sørger for at årgangene følger sportslig plan. Her går vi dypere inn på
hospitering mellom årganger og samarbeid mellom Jar/Grav/Bekkestua og Hosle/Eikeli. Viktig tema er skikk og
bruk på anleggene våre.
Vi informerer også kort om trenerkurs og trenerforum. Informerer om mulig deltagelse på cup i sommer.

August
Dette møte er et statusmøte på hvordan det går på årgangen. Hvilke utfordringer har de, og hvordan kan vi løse
disse. Status på sportslig mål.
Informere på nytt om trenerkurs og trenerforum.

ØHIL spilleren
Vi har tre verdier som vi ønsker å
fronte.
1) Fordi det er gøy!
2) Folkeskikk
3) Til å stole på
I tillegg arbeider vi i ut i fra:
1) Flest mulig, lengst mulig, best
mulig
2) Et tilpasset tilbud for alle

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.

Jeg som trener for mitt lag
• Som trener er jeg et forbilde
for spillerne mine. Da er det
viktig at jeg utviser
trenervett:
• Jeg er her for spillerne, ikke
for meg selv.
• Jeg ser og hører meg selv
«utenfra» og spillerne
«innenfra».
• Jeg velger å være positiv,
fordi jeg vet at min
oppførsel – både positiv og
negativ – smitter over på
andre.

• Jeg påvirker både mine
spillere, «benken» min,
dommeren, motstanderlaget
og publikum gjennom
positiv språkbruk og
kroppsspråk.
• Jeg ønsker å være et godt
forbilde for spillerne mine
og en god ambassadør for
fotballen og klubben min.

Jeg som kampleder for mitt lag
• Gjennom Fair play-møtet er
jeg med på å skape en god
fotballopplevelse for alle.
• Jeg tar spillerne med på
råd. Jeg har autoritet, men
er ikke autoritær.
• Alle er like mye verdt. Jeg
sprer både spilletid og
oppmerksomhet.

• Jeg er utviklingsorientert og
veileder spillerne mot neste
spillsituasjon. Jeg gjør
dommeren god og henger
meg ikke opp i
dommeravgjørelser. Jeg er
forberedt på at
temperaturen kan bli høy,
men jeg, «benken» min og
spillerne mine skal takle det
positivt og konstruktivt.

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

Akademiet 1-4 økter

Nybegynner Cup
(høst)

Hele året, tilleggsbetaling

Sommersesong

Barnefotball 7-8 år

Akademiet 1-4 økter

Akademiet 1-4 økter

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 av ØHILs cuper
(jevnbyrdige lag)

2 eksterne cuper
(jevnbyrdige lag)

2 eksterne cuper
(jevnbyrdige lag)

Hele året, tilleggsbetaling

Sommersesong

Barnefotball 9 og 10 år
Akademiet 1-4 økter
Akademiet 1-4 økter

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 av ØHILs cuper
(jevnbyrdige lag)

2 eksterne cuper
(jevnbyrdige lag)

2 eksterne cuper
(jevnbyrdige lag)

Hele året, tilleggsbetaling

Ivrig gruppe (tilbud om
ekstra trening og kamp)
Ekstra tilbud (åpent for alle)

Sommersesong

Barnefotball 11 og 12 år
Akademiet 1-4 økter

Akademiet 1-4 økter

2 trening i uken (skoledelt)

2 trening i uken (samlet
årgang

Seriespill på årgangen
(jevnbyrdige lag)

Seriespill på årgangen
(jevnbyrdige lag)

2 av ØHILs cuper
(jevnbyrdige lag)

2 av ØHILs cuper
(jevnbyrdige lag)

2 eksterne cuper
(jevnbyrdige lag)

2 eksterne cuper
(jevnbyrdige lag)

Ivrig gruppe (tilbud om
ekstra trening og kamp)
Hele året, tilleggsbetaling

Ivrig gruppe (tilbud om
ekstra trening og kamp)
Ekstra tilbud (åpent for alle)

Sommersesong

Hospitering i barnefotballen
• Skjer i utgangspunktet ikke
• Unntak vurderes fra sportslig leder for kvinne og herre
fotballen
• Unntak starter tidligst høsten spillerne fyller 10 år

Prinsipper for vintertrening
Klubben ønsker å ha allsidige spillere. Det skal derfor legges til rette for å drive med
flere idretter i Øvrevoll Hosle IL
Idrettsutvalget i klubben har definert kjernesesongen for våre idretter, noe som betyr
at fotballen for de yngste lagene nedprioriteres om vinteren
For ungdoms- og seniorfotballen, vil det bli satt opp treningstider for vinteren. De
høyeste nivåene vil få prioritert tid
For de yngste årgangene (6-12) vil vintertreningen foregå i regi av Akademiet.
Dersom det er ledig treningstid kan 12-åringene bli tilbudt tid for en felles Ivrig-trening (med foreldretrenere)

Vintertreningen går primært på DNB Arena Hosle kunstgress og i nærområdets
gymsaler

Det faktureres en vintertreningsavgift for alle som deltar på vintertrening

Ungdomsfotball 13-19 år
1. Flest mulig, lengst mulig, best mulig
2. Et tilpasset tilbud for alle

Jeg som kampleder for mitt lag
• Gjennom Fair play-møtet er
jeg med på å skape en god
fotballopplevelse for alle.
• Jeg tar spillerne med på
råd. Jeg har autoritet, men
er ikke autoritær.
• Alle er like mye verdt. Jeg
sprer både spilletid og
oppmerksomhet.

• Jeg er utviklingsorientert og
veileder spillerne mot neste
spillsituasjon. Jeg gjør
dommeren god og henger
meg ikke opp i
dommeravgjørelser. Jeg er
forberedt på at
temperaturen kan bli høy,
men jeg, «benken» min og
spillerne mine skal takle det
positivt og konstruktivt.

Jeg som trener for mitt lag
• Som trener er jeg et forbilde
for spillerne mine. Da er det
viktig at jeg utviser
trenervett:
• Jeg er her for spillerne, ikke
for meg selv.
• Jeg ser og hører meg selv
«utenfra» og spillerne
«innenfra».
• Jeg velger å være positiv,
fordi jeg vet at min
oppførsel – både positiv og
negativ – smitter over på
andre.

• Jeg påvirker både mine
spillere, «benken» min,
dommeren, motstanderlaget
og publikum gjennom
positiv språkbruk og
kroppsspråk.
• Jeg ønsker å være et godt
forbilde for spillerne mine
og en god ambassadør for
fotballen og klubben min.

Årganger i ungdomsfotballen

Utfordring og mestring på trening
Hospitering til eldre årganger

Utfordring og mestring på trening

Uttak til Elitegruppen i klubben

Trene med resten av årgangen

Kamptilbud å strekke seg etter

Tilpasset treningsinnhold
Kamptilbud på et nivå de lykkes

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3

Utfordring og mestring på trening
Intern hospitering på årgang
Bli sett av årgangstrener
Mye spilletid i kamp

Ungdomsfotball 13-16 år

3 trening i uken i sesong
(årgang sammen)

Talenttrening
Hospitering mellom
årganger
Hospitering

Seriespill på årgangen
(nivå-delt)
2 eksterne cuper

Elite
Hospitering

Gruppe 2
2-3 økter i uken om vinteren
(årgangen sammen)

Hospitering

Gruppe 3
Klubbstyrt tiltak

Styrt av årgangstrener

Tilbud til årgang

Ungdomsfotball 17-19 år
Hospitering til Senior
3-4 trening i uken i sesong
(årgang sammen)
Hospitering
Seriespill på årgangen
(nivå-delt)
2 eksterne cuper

Elite
Hospitering

Gruppe 2
2-3 økter i uken om vinteren
(årgangen sammen)

Hospitering

Gruppe 3
Klubbstyrt tiltak

Styrt av årgangstrener

Tilbud til årgang

Prinsipper for vintertrening
Klubben ønsker å ha allsidige spillere. Det skal derfor legges til rette for å drive med
flere idretter i Øvrevoll Hosle IL
Idrettsutvalget i klubben har definert kjernesesongen for våre idretter, noe som betyr
at fotballen for de yngste lagene nedprioriteres om vinteren
For ungdoms- og seniorfotballen, vil det bli satt opp treningstider for vinteren. De
høyeste nivåene vil få prioritert tid
For de yngste årgangene (6-12) vil vintertreningen foregå i regi av Akademiet.
Dersom det er ledig treningstid kan 12-åringene bli tilbudt tid for en felles Ivrig-trening (med foreldretrenere)

Vintertreningen går primært på DNB Arena Hosle kunstgress og i nærområdets
gymsaler

Det faktureres en vintertreningsavgift for alle som deltar på vintertrening

Årgangstreneren

Årgangstreneren får:
• Lønn etter fastsatte
satser
• Lønn for administrativ
arbeide (1,5 timer per
uke)
• Ansvar for hele
årgangen
• Kampledelse for nivå 1

Årgangstreneren:
• Har høy faglig kompetanse
• Erfaring som trener/spiller
tidligere
• Kursing via NFF/UEFA
Årgangstreneren skal:
• Bevare flest mulig lengst
mulig
• Være en god rollemodell
basert på våre verdier
• Tilrettelegge for mestring på
alle tre nivåer
• Styre hospitering på
årgangen
• Tilrettelegge og oppfordre
spillere på årgangen til å
delta på hospitering og
elitesamlinger i regi av klubb
• Ansvar for belastningsstyring
for spillere
• Rapporterer til Sportslig
leder.

Årgangstrenerens ansvar
for årgangen

Gruppe 3
Veiledning og hjelp til
gjennomføring av trening
i henhold til plan

Gruppe 2
Betalt trener
Veiledning og hjelp til
gjennomføring av trening
i henhold til plan

Gruppe 1
Årgang
Treningsplan for
hele gruppen

Årgangstrener

Hospitering
mellom årganger
Hospitering innad
på årgang
Foreldretrener

Foreldretrener
Betalt trener

Trenings og
kampledelse

Foreldretrener

Elite spilleren
(mellom årganger)

Elitespiller trenger:
• Hospitering med
årgangen over
• Trening i elitegruppen
• Tilhørighet til egen
årgang

Elitespiller har/er:
• Svært høy treningsvilje
• Svært gode ferdigheter/Xfaktor
• God rollemodell
Elitespilleren skal:
• Være et forbilde på
holdninger og respekt for
spillere og trener
• Prioritere hospitering og elitetrening 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 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 har/er:
• Høy treningsvilje
• Gode ferdigheter
• God rollemodell

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 trenger:
• Godt og utfordrende
kamptilbud med nok
spilletid
• Intern hospitering til
årgangens nivå 1
gruppe
• Sosial tilhørighet til egen
årgang

Nivå 2 spiller har/er
• Gode holdninger
• Gode ferdigheter eller høy
treningsvilje

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 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 har/er:
• På trening fordi det er sosialt
og gøy
• Lave ferdigheter og/eller
treningsvilje

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

Hospitering mellom årganger
Hospitering innebærer at en spiller fra ett lavere årskull trener med ett eldre lag. Dette
betyr at han/hun er så god at det vil kunne hindre utviklingen hans/hennes ved å kun
trene og spille kamper med sitt eget lag.
Alle kandidater som nomineres av sine trenere bør evalueres over flere økter i forkant
av eventuell hospitering for å sikre at kandidaten har de kvalitetene og
forutsetningene for å kunne dra nytte av hospiteringen.
Hospiteringen kan starte høsten den sesongen spilleren fyller 12 år.
Evalueringen skal skje i samarbeid mellom spillerens eget trenerteam og sportslig
leder, årgangstrener på årgangen over informeres av sportslig leder.
I første omgang skal hospiteringen kun dreie seg om trening med den eldre
årsklassen. (Hvis spilleren deretter blir vurdert god nok for å spille kamper så skal
den avgjørelsen fattes i samråd med foreldre og sportslig leder. Begge lags trenere
informeres om eventuell prosess.
Det skal hospiteres fra førstelag til førstelag, ikke fra eksempelvis G02-1 til G01-2.

Hospitering mellom årganger
Spilleren kan få tilbud om følgende hospiteringsordninger:
1) Spilleren for tilbud om å trene ett år opp, en gang i uken i tillegg til eksisterende
lagstreninger.
2) Spilleren for over en periode på 2 uker trener med årgangen over.
Spilleren vi først få tilbudt alternativ 1, deretter alternativ 2.
3) Spilleren kan flyttes opp en årgang om spilleren selv ønsker det og mestrer nivået.
Dette skal avgjøres i samråd med Sportslig leder og foreldre.
Dette ser vi etter:
Spilleren skal være teknisk og taktisk bedre enn sine medspillere på samme årskull
Spilleren skal være interessert og motivert for å trene.
Spilleren skal ha gode holdninger. Med dette menes: respektere trenere, medspiller
og være pliktoppfyllende.
Nulltoleranse for rusmidler. (avgjørende)
Hvis det er flere spillere som stiller likt i forhold til hvem som skal få muligheten til å
hospitere opp, skal holdninger og treningsvilje vektes tyngst.
Eventuelle problemer/spørsmål kan tas med Sportslig Leder
Hospitering skal prioriteres fremfor egen trening, hospitering i kamp skal avgjøres av
sportslig leder ved uenighet.

Hospitering mellom grupper på en årgang
Hospiteringen kan starte høsten den sesongen spilleren fyller 13 år.
Evalueringen skal skje i samarbeid mellom spillerens eget trenerteam og
årgangstrener på årgangen.
Hospitering skal skje ukentlig, og spillere skal evalueres hver måned.
Det skal hospiteres mellom alle grupper innad i årgangen fra gruppe 3 til gruppe 2,
fra gruppe 2 til elite.
Dette ser vi etter:
Spilleren skal være teknisk og taktisk bedre enn sine medspillere på samme gruppe
Spilleren skal være interessert og motivert for å trene.
Spilleren skal ha gode holdninger. Med dette menes: respektere trenere, medspiller
og være pliktoppfyllende.
Nulltoleranse for rusmidler. (avgjørende)
Hvis det er flere spillere som stiller likt i forhold til hvem som skal få muligheten til å
hospitere opp, skal holdninger og treningsvilje vektes tyngst.
Eventuelle problemer/spørsmål kan tas med Årgangstrener
Hospitering skal prioriteres fremfor egen trening, hospitering i kamp skal avgjøres av
årgangstrener i samråd med spiller ved uenighet.

Foreldrevett
1. Støtt opp om klubbens arbeid – gjennom foreldremøter forankres
fotballens og klubbens verdisyn.
2. Møt fram til kamper og treninger – du er viktig både for spillerne og
miljøet.
3. Gi oppmuntring til alle spillerne i med- og motgang – dette gir
trygghet, trivsel og motivasjon for å bli i fotballfamilien lenge.
4. Vi har alle ansvar for kampmiljøet – gi ros til begge lag for gode
prestasjoner og Fair Play.
5. Respekter trenerens kampledelse – konstruktiv dialog om
gjennomføring tas med trener og klubb i etterkant.
6. Respekter dommerens avgjørelser – selv om du av og til er uenig!
7. Det er ditt barn som spiller fotball. Opptre positivt og støttende – da
er du en god medspiller!

