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Hvorfor, hvordan, hva
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«Klubb- og trenerutvikler»

Sportsjef





Min bakgrunn

Norges Idrettshøgskole (fotballtrener) og BI (siv.øk)

Oslo sonelag - Trener G15 1 år

Vålerenga - Trener G19 1 år

Lyn - Trener G15 1 år

Skeid – Årskullsansvarlig G13 1 år

Ullern – Sportssjef 4 år

NTG Fotball – Administrerende leder 4 år

Ready – Sportssjef 4 år

Fredrikstad Fotballklubb – Utviklingssjef 2 år

Strømsgodset Toppfotball – Utviklingsansvarlig/trenerutvikler 3 år



Hvorfor melder foreldre barnet inn i ØHIL? 

Lære og utvikle:

• Innsidepasninger?

• Headeferdighet? 

• Hurtighet?

• Dribleferdighet

• Lagsspill og sosial kompetanse?

• Disiplin og rammer?

• Tåle medgang og motgang?

• Lære seg å lære? 

• Ha det gøy med bevegelse



Hva tenker vi som klubb? 

• Forbedre den generelle bevegelseskompetansen og fremtidig helse

• Forbedre koordinasjon og motorikk 

(fotball er en av de mest allsidige idrettsgrenene som finnes)

• Skape et utviklingsmiljø med sunne krav (overføringsverdier)

• Grunnlaget for å fortsette i tenårene

• Skape stolthet og tilhørighet

• Benytte personal og bane før kl 17

• Enda enklere å drive andre idretter i tillegg

• Løkkefotball-tilnærming ved høy mengde



Innhold (grovt)

Mentalitet: 

Gode verdier (ØHIL-koden)

Dynamisk tankesett (øvelse vs statisk tilstand – Carol Dweck)

Evne til å tåle å konkurrere

Fotballferdighet og fysiologi: 

Bevegelseskompetanse

Kunne håndtere ballen kjapt og effektivt (ekstremt komplekst)

Hurtighet i føtter og hode

Fotballforståelse



Periode Vinter 2: 

21.januar til 31.mars (13 uker)

Priser

1 økt i uken = 1232 kr (1171 kr ved betaling før 15.jan)

2 økter i uken = 2274 kr (2161 kr ved betaling før 15.jan)

3 økter i uken = 2985 kr (2836 kr ved betaling før 15.jan)

Henting i buss med Lise/Mikkel på bussen

Trening kl 15-16.30

https://ohil.no/ohil-akademiet/

https://ohil.no/ohil-akademiet/


Fra 1.april: 

Testing av NFFs konsept: Telenor Ekstra

FFO (fotballfritidsordning)

Man slipper å betale for både SFO og Akademiet

SFO-priser 

Mat og lekselesning på ØHILs klubbhus

Vurderer oppstart fra 3.klasse. Helt sikkert for Hosle og 

Eikeli, men vi forsøker også for de andre skolene. 


