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Forord
Sportsplanen er et styringsverktøy for all aktiviteten i Skogn IL Fotball.
Sportsplanen omfatter alt fra barnefotball til senior. Den inneholder veiledning
for spillere, trenere og foreldre, samt reglement for fotballaktiviteten på klubb
og kretsnivå.
Med utgangspunkt i klubbens verdier og målsettinger legger sportsplanen
grunnlaget for ”Flest mulig – lengst mulig – best mulig” i et trygt og utviklende
miljø for alle.
Sportsplanen er det viktigste redskapet for klubben i det sportslige arbeidet.

Visjon
” Vi skaper et større og sterkere fellesskap for trygghet og
utvikling, gjennom bredde og satsning”

Verdigrunnlag
Se hverandre
Kvalitetsbevisst
Oppførsel
Glede
Nyskapende
Individuell mestring
Lagånd
For Skogn IL Fotball er det viktig å bli betraktet som en positiv faktor i
nærmiljøet. Vi vil at barn, unge og voksne skal føle tilhørighet, trygghet og
stolthet til klubben.
I Skogn IL Fotball ønsker vi å bry oss om hverandre, og vi skal være
inkluderende. Vi ønsker masse aktivitet på Reemyra stadion, sommer som
vinter.
Vi i Skogn IL Fotball skal samarbeide med naboklubber og krets, og vi skal sette
spilleren i sentrum.
Vi vil fremstå med gode holdninger, vi vil dyrke vennskap, godt humør,
inkludering, god oppførsel og ansvar overfor klubben og dens verdier.
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Fair Play
I Skogn IL Fotball legger vi stor vekt på Fair Play.
Fair play er grunnfjellet i fotballens verdier og skal gjennomsyre alt vi gjør på
alle nivåer. Fair play handler om hvordan vi behandler og omgås andre
mennesker, på og utenfor banen.
Alle skal ha gode holdninger og vise respekt, toleranse og medmenneskelighet.
Både spillere, trenere og foreldre i Skogn IL Fotball skal vise
god oppførsel mot medspillere, motspillere, trenere, dommere, foreldre og alle
andre en kommer i kontakt med gjennom klubben.
Alle trenere, spillere og foreldre skal være kjent med, og ha skrevet under Fair
Play kontrakt.
Fair Play kontrakt finnes her:
https://www.fotball.no/globalassets/samfunnsansvar-og-verdier/fairplay/fp_holdningskontrakt.pdf

Godt foreldrevett
Foreldre må støtte opp om klubbens arbeid.
Det er viktig at alle foreldre engasjerer seg rundt idretten barnet bedriver.
Still opp på foreldremøter, ta gjerne ledige roller og bidra i fotballfamilien.
Bare slik kan du gjøre en forskjell, og påvirke klubbens verdier og retningslinjer.
Kom og støtt laget på kamp!
Gi masse ros, oppmuntring og respekt – til begge lag og alle spillere.
Respekter at det er trenerteamet som leder laget. Husk at trenerne er her av
egen fri vilje, og bruker av sin fritid på ditt barn. Konstruktiv dialog tas med
trenere etter trening og kamp.
Respekter dommerens avgjørelser selv om du skulle være uenig.
Sørg for at barnet kommer til riktig tid, med riktig utstyr.
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Generelt om barnefotball
Barnefotballen bygger på̊ Norges Fotballforbunds visjon om fotballglede,
muligheter og utfordringer for alle. Alle barn skal få et godt fotballtilbud
tilpasset sitt behov, modning og ferdigheter.
NFFs hovedmål er å gi så mange som mulig et fotballtilbud og en
fotballopplevelse preget av trygghet, mestring og trivsel gjennom både trening
og kamp, samt deltagelse i sosiale og trygge lag- og klubbmiljøer.
Skogn IL Fotball har som mål å være en arena der alle skal trives og føle seg
velkommen, og der alle skal få tilpasset aktivitet etter sitt ferdighetsnivå slik at
de føler mestring. Mestring gir økt fotballglede. Det skal fokuseres på
prestasjoner, fremgang og Fair Play, og vi skal være utviklingsorientert. Det er
viktig å skape godt samhold i laget.
6 – 7 åringen
3 mot 3
Fotball er gøy!
• 1 trening per uke
• Kamparenaen er knøtteturneringer, og kampform er 3’er fotball
• Det anbefales 5 spillere i troppen på kamp
• Alle skal ha like mye spilletid, og prøve ut alle posisjoner
• På treningene bør det være stor aktivitet, lite kø og små grupper
Fokusere på gode holdninger, og grunnleggende teknisk trening med
fokus på ball
Trygg og positiv ledelse er viktig
• Det bør være rene gutte- og jentelag
• Det trenes på varierende underlag
8 – 9 åringen
5 mot 5
• 1 – 2 treninger per uke
• 8 åringen spiller knøtteturnering, 9 åringen spiller serie, kampform er
5’er fotball
• Det anbefales 7 spillere i troppen på kamp
• Alle bør ha like mye spilletid, og prøve ut flere posisjoner
• På treningene bør det være stor aktivitet og lite kø
Vi har hovedfokus på å bli venn med ballen; føring, vending, dribling,
pasningsspill
Trygg, positiv og konsekvent ledelse er viktig
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• Det er fornuftig å begynne å tenke på differensiering, slik at alle føler
mestring
• Det bør være rene gutte- og jentelag
• Det trenes på varierende underlag
10 – 11 åringen 7 mot 7
• 2 treninger per uke
• Det spilles serie, oppsatt fra krets
• Det anbefales 10 spillere i troppen på kamp
• Alle bør ha like mye spilletid, men nå skal vi ha økt fokus på at spillerne
begynner å finne sin plass på banen
• På treningene bør det være stor aktivitet og lite kø
Vi fokuserer mer på taktisk og teknisk trening
• Det er økt fokus på differensiering, og hospitering skal være aktuelt
• Det trenes på varierende underlag
12 åringen
9 mot 9
• 2-3 treninger per uke
• Det spilles serie, oppsatt fra krets
• Det anbefales 12-14 spillere i troppen på kamp
• Alle bør ha mye spilletid, og spillerne bør ha funnet sin plass på banen
• På treningene fokuseres det mye på taktisk og teknisk trening
Videreutvikling av samhandlingsmønstre og offensive/defensive
fasebegreper
• Differensiering og hospitering er et viktig virkemiddel
• Det trenes på varierende underlag

Generelt om ungdomsfotball
Ungdomsfotball er definisjonen på all fotballaktivitet for de mellom 13 og 19
år. I ungdomsfotballen settes det større krav til spilleren, i forhold til
forpliktelser, engasjement og oppmøte bl.a. Dette vektlegges når spilletid på
kamp skal fordeles.
Det er viktig at det meldes på tilstrekkelig mange lag til seriespill.
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Vi i Skogn IL Fotball skal ha et stort fokus på trivsel og mestring også i
ungdomsfotballen. Målet vårt er å gi så mange som mulig et tilfredsstillende
fotballtilbud i et godt miljø.
Det tilstrebes jevnbyrdige kamper, og differensiering er et viktig virkemiddel for
å oppnå dette. Vi ønsker at alle spiller på et nivå de mestrer, og som tilsvarer
riktig ambisjonsnivå og forutsetninger.
Vi i Skogn IL Fotball skal ta vare på alle, og vi skal gi talentene våre best mulige
forutsetninger for å bli gode.
Stiller klubben to lag i serien samme årsklasse, men på forskjellig nivå, er det
viktig at spillerne spiller på det nivået de mestrer.
Det er også viktig å vektlegge noen sosiale samlinger utenfor fotballbanen.
Skogn IL Fotball legger vekt på skadeforebygging, og dette bør være en del av
treningen spesielt i ungdomsfotballen. Informasjon og tips til øvelser ligger på
skadefri.no. Benytt det strukturerte oppvarmingsprogrammet ”Spilleklar”, der
fotballspesifikke øvelser prioriteres.
13 åringen
9 mot 9
• 2 – 3 treninger per uke
• Det spilles serie oppsatt fra krets
• Det anbefales 12 spillere i troppen på kamp
• Det vektlegges holdninger, oppmøte og engasjement på treningene
• På treningene fokuseres det mye på taktisk og teknisk trening
Videreutvikling av samhandlingsmønstre og offensive/defensive
fasebegreper
• Differensiering og hospitering er et viktig virkemiddel
• Det trenes på varierende underlag
14 åringen à
11 mot 11
• 2 – 4 treninger per uke
• Det spilles serie oppsatt fra krets
• Det anbefales 14-16 spillere i troppen på kamp
• Det vektlegges holdninger, oppmøte og engasjement på treningene. Det
stilles høyere krav til spillerne mtp effektivitet og kvalitet på treningene
• På treningene fokuseres det mye på taktisk og teknisk trening.
Ferdighetsutvikling og lagorganisering er viktig. Også fysisk trening, slik
som kondisjon og styrke skal vektlegges
• Differensiering og hospitering gjelder fullt ut
• Det trenes på varierende underlag
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Generelt seniorfotball
Seniorfotball er definisjonen på all fotballaktivitet for spill etter
ungdomsfotballen. Spillere kan spille seniorfotball fra og med året de fyller 15
år.
Vi i Skogn IL Fotball har mål om å bli ledende innen damefotball i Innherred.
Vi ønsker å ha ett tilbud også i herrefotballen.

Differensiering og hospitering
Å behandle alle fotballspillere likt, å utsette dem for samme utfordringer og
samme aktivitet, krever at alle spillere lærer likt. Dette er ikke tilfelle på noe
alderstrinn. Alle spillere lærer og modnes i ulikt tempo. Spillerne har også ulik
oppfatning av hvor viktig fotball er for dem. Noen er med for fellesskapet og
det sosiale, mens andre er med fordi de ønsker å oppnå større ting i fotballen.
Derfor må alle spillerne få ulike utfordringer til sine forutsetninger, slik at de
føler mestring i det de gjør.
Differensiering
Differensiering handler om å gjøre forskjell på spillerne våre, i de lagene de
spiller.
Skogn IL Fotball skal legge til rette for at alle fotballspillere i klubben får den
utfordringen de trenger til sitt ferdighetsnivå. Vi skal møte fotballspilleren der
den er, for så å utvikle ferdighetene derifra. Vi skal legge til rette i forhold til
ønsker, modning og forutsetninger. Vi skal drive positiv forskjellsbehandling.
En treningsøkt med differensiering kan f.eks. legges opp slik;
- Felles oppvarming
- Øvelser i grupper;
§ 1/3 av tiden med spillere som har samme nivå
§ 1/3 av tiden med spillere som har kommet lenger
§ 1/3 av tiden med spillere som ikke har kommet så langt
- Felles spill
- Felles uttøying
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Hospitering
Hospitering er et eksempel på differensiering der spillere i perioder får trene og
spille i høyere årsklasse, i tillegg til sin egen.
I Skogn IL Fotball mener vi hospitering er hensiktsmessig fra spillerne er 10 år.
Mange lag har en utfordring i forhold til å ha nok spillere etterhvert som de
kommer opp i årsklassene. Vi ser det som en nødvendighet å se utenfor sitt
eget lag, både på trening og kamp, for å hjelpe hverandre.
Alle lag skal være på tilbydersida, og være åpen for hospitering. Hospitering
opp i årsklassene er en nødvendighet for å gi alle spillere utfordringer til sitt
ferdighetsnivå.
Hospitering skal gjennomføres der spiller anses som så god at han har utbytte
av hospiteringen. Det er treneren til spilleren, og treneren på det laget det skal
hospiteres til som tar avgjørelsen i fellesskap, i samråd med spiller og foreldre
til den aktuelle spiller. Det er treneren på laget spilleren hører til som har
oversikt og ansvar for totalbelastningen.
Permanent flytting av spiller opp i årsklasse
Oppflytting til lag i klassene over kan gjennomføres i alderen 13-19 år.
Spilleren som skal flyttes permanent opp i klasse, skal vurderes som så god at
han/hun jevnlig vil være i startelleveren på laget spilleren flyttes til. Spilleren
bør holde et høyt nivå i egen årsklasse.
Dersom trener på spillerens eget lag, og trener på mottakende lag, samt
foreldre og spilleren selv mener flytting er riktig, skal det forelegges Sportslig
Utvalg for godkjennelse.
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Turneringsbestemmelser
Skogn IL Fotball oppfordrer lagene til å delta på turneringer i tillegg til kampene
som er oppsatt. Klubben betaler for to turneringer per lag.
- 6 – 8 år:
De spiller knøtteturneringer, før og etter sommerferien. Disse er
på Ekne, Markabygda, Åsen, Skogn, Levanger og Frosta.
- 9 – 10 år:
De kan melde seg på to valgfrie turneringer med begrenset
reiseavstand.
- 11 - 12 år:
De kan melde seg på to turneringer med begrenset reiseavstand.
Disse lagene har lov å delta i konkurranser i Norden.
- 13 – 19 år:
De kan delta på flere turneringer. Disse lagene har lov å delta i
konkurranser også utenfor Norden. Lag fra gutter 13/jenter 13 og
eldre som skal spille kamper/turneringer utenfor Norden, trenger
autorisasjon.
- Seniorfotballen dekker turneringer selv.

Overgangsbestemmelser
For å være spilleberettiget må spilleren ha spilletillatelse for klubben etter
bestemmelsene i Overgangsreglementet. Alle overganger mellom klubber
håndteres elektronisk i FIKS.
En overgang krever at alle formalia er på plass, slik som samtykkeskjema og
eventuelt annen dokumentasjon.
Det er FIKS ansvarlig i klubben som oppretter overgangssøknader.
Spiller eller foresatt som ønsker å spille for Skogn IL Fotball tar kontakt med
FIKS-ansvarlig/sportslig leder, og leverer nødvendig dokumentasjon. FIKSansvarlig oppretter søknad, spillers forrige klubb må så godkjenne overgangen,
ny klubb betaler overgangen, og spiller har byttet klubb. Vær oppmerksom på
at gammel klubb kan stanse overgangen dersom spilleren ikke har oppfylt sine
forpliktelser.
Spillere er i karantene fra de sender søknaden, til den er godkjent, og kan ikke
spille kamper for noen klubb i ventetiden.
Er spilleren under 12 år, og ikke registrert i FIKS, kan ny klubb registrere
spilleren i klubben uten overgangsskjema.
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Nominering til kretsens landslagsskole – klubb BDO
Klubb BDO er et utviklingstilbud for de spillerne i alderen 12–16 år, som
NFF/krets mener er mest lovende i nåtidsperspektiv. Dette er ikke et tilbud til
alle, men hvor spilleren må være sportslig kvalifisert.
I Skogn IL Fotball er det klubbens leder / sportslige leder som nominerer
spillere til klubb BDO. Det er trenerne til de aktuelle lagene som velger de
spillerne de mener er best kvalifisert. Trenerne plukker ut de spillerne de
mener er kvalifisert i samråd med spillere og foreldre, og melder tilbake til
klubbens leder / sportslig leder innen satte frist.
Målsettinger med NFFs Landslagsskole:
- Identifisere, stimulere og påvirke de mest lovende 12–16-åringene
- Være en referanse og påvirkningsarena for spillerne
- Gi spillerne erfaring som de kan nyttiggjøre seg i klubbhverdagen og på
egentrening
For at en spiller skal være kvalifisert til klubb BDO må de innfri disse kriteriene:
- Spilleren trener mye – ikke minst på egenhånd utenfor de organiserte
treningene i klubb
- Spilleren viser stor tilstedeværelse – tester grenser på treninger og
kamper
- Spilleren søker utfordringer, er spørrende og reflektert rundt egen
utvikling

Treningsavtaler og spilleravtaler
Treningsavtaler/hospiteringsavtaler til andre lag, som går utover normalen (etttrinn-opp), SKAL opp i Sportslig Utvalg til vurdering FØR avtaler settes i verk.
Samarbeid på tvers av klubber skal opp til vurdering i begge klubbers Sportslige
Utvalg.
Det ønskes at ungdomslagene i Skogn IL Fotball skal underskrive spilleravtaler.
Dette er en avtale som går på holdninger og plikter mellom spiller og laget.
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Spillerkontrakt

Forpliktelser treningshverdag:
- Spiller forplikter seg til å møte til rett tid
- Spiller forplikter seg til å stille forberedt, med alt nødvendig utstyr

Forpliktelser i forbindelse med kamp:
- Spiller forplikter seg til å møte til rett tid
- Spiller forplikter seg til å stille forberedt, uthvilt og med alt nødvendig
utstyr
- Spiller forplikter seg til å representere Skogn IL Fotball og laget på en
forbilledlig måte

Generelle forpliktelser:
- Spiller forplikter seg til å bidra til at alle spillerne i laget har det bra, både
på og utenfor banen
- Spiller er et forbilde for yngre utøvere i klubben, og har et ansvar for å
framstå som et godt forbilde
- Skogn IL Fotball og laget forventer avhold fra alkohol, tobakk og andre
rusmidler i forbindelse med trening, kamp og turneringer. Bruk av
rusmidler i forbindelse med representasjon av klubben skal ikke
forekomme
- Skogn IL Fotball og laget forventer Fair Play, og all bruk av bannskap og
stygge ord skal ikke forekomme
Brudd på spillerkontrakten vil medføre potensielle sanksjoner etter individuell
vurdering av trenerteamet / klubben.
____________________________________________________
Spillerens / foresattes underskrift
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Klubbdommere
Klubbdommer er betegnelsen på fotballspillere fra egen klubb som har hatt
dommerkurs, og som dømmer kamper i egen klubb.
Klubbdommeren i Skogn IL Fotball må ha vært gjennom klubbdommerkurs det
året de fyller 13 år, og også ønskelig med oppfriskningskurs når de er 14 år.
Klubbdommeren dømmer kamper i egen klubb, fra knøtt (3’er og 5’er), all 7’er
fotball, samt J/G 12 9’er.

Trenerrollen
Hovedmålet for klubbens trenere er å skape gode opplevelser for flest mulig
spillere både før, under og etter trening og kamper.
Treneren er en viktig rollemodell for spillerne, og treneren har et stort ansvar
når det gjelder påvirkning av spillernes ben og hode.
Det er viktig at treneren prøver å etterleve følgende punkt
- Ha smilet på lur, det øker sannsynligheten for godt humør på banen
- Skryt av spillerne, så skryter de av hverandre
- Vær konstruktiv og positiv i omtale og tilbakemeldinger
- Vær lojal mot de sportslige retningslinjene klubben har satt
(sportsplanen)
- Vis god sportsånd overfor dommere og motspillere, og påse at spillerne
etterlever Fair-Play prinsippet
- Vær et positivt forbilde.
Det er treneren som styrer på feltet, både på trening og i kampsammenheng.
Treneren må sende ryddig og tilstrekkelig kommunikasjon ut til spillere,
foreldre og andre trenere. Det er det viktigste grepet for å ha gode kjøreregler
på og mellom års trinn.
Treneren leder foreldremøter sammen med støtteapparatet rundt laget,
minimum en gang per sesong.
Treneren skal ha spillersamtaler med hver enkelt spiller minimum en gang i
året fra spillerne er 12 år. En spillersamtale skal inneholde spørsmål som
avdekker spillerens tanker om trivsel, utvikling, holdninger og mål. Punkter her
kan for eksempel være om trening, personlig utvikling og det sosiale i laget.
Treneren er her for spillerne, de skal se spilleren der den er, og de skal tilpasse
trening til hver enkelt etter nivå.
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Treneren bør møte på trenerforum, som avholdes to ganger i året.
Trenerforum er en viktig arena for å utveksle erfaringer med andre trenere.
Trenerforum er også en arena hvor spesielle tema diskuteres, og sportsplanen
blir løftet opp.
Gjentatte og/eller alvorlige brudd på klubbens bestemmelser, som er beskrevet
i Skogn IL Fotballs sportsplan, er ikke forenlig med å være trener i klubben.
Klubben vil da avslutte trenerforholdet.
Grasrottrenerkurs;
Skogn IL Fotball har som mål at minimum én trener per lag har riktig
trenerkurs.
- Kurs 1;
trener 6-8 år
- Kurs 2;
trener 9-10 år
- Kurs 3;
trener 11-12 år
- Kurs 4;
trener 13-19 år

Laglederrollen
Det er laglederen i klubben som skal ha oversikt over lagets spillere, og
rapportere til klubben ved endringer. Endringer omfatter nye spillere som
begynner eller spillere som slutter, o.l.
Laglederen skal ha oversikt over hvem som har betalt treningsavgift og
medlemskontingent. De som ikke har betalt dette kan ikke spille, da de ikke er
forsikret.
Laglederen skal legge inn laget på Fiks før kamp, fra 13 år. I kamper som
benytter klubbdommer må laglederen ta kontakt med klubbdommer dagen før,
og også sørge for å skrive ut dommerregning, slik at dommer får betalt etter
kampslutt.
Laglederen har det administrative ansvar i forbindelse med informasjon til
foreldre/foresatte og spillere.
Laglederen booker treningstid på bane (med baneansvarlig); lønner seg å gjøre
tidlig på året.
Laglederen har ansvar for lagets bag med drakter, og førstehjelpsutstyr, samt
ansvar for at spillerne rydder etter seg, både ute og inne.
Laglederen organiserer kioskvakter til oppsatte uker, og delegerer dette til
foreldrene.
Lagledere for knøttespillere skal organisere, delegere og få gjennomført
Knøtteturnering.
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Gjentatte og/eller alvorlige brudd på klubbens bestemmelser, som er beskrevet
i Skogn IL Fotballs sportsplan, er ikke forenlig med å være lagleder i klubben.
Klubben vil da avslutte laglederforholdet.

Kampvert
Kampverten har en viktig rolle, både for trenere, klubbdommer og publikum.
Kampvertens oppgave er å bidra til en god ramme rundt kampen, preget av
Fair Play.
Kampverten stiller i gul vest, slik at han er synlig for alle.
Kampvertens oppgaver er som følger:
Før kampen:
• Sørge for at garderober, bane og mål er i orden
• Ønske begge lag og dommer velkommen
• Oppfordre tilskuere til å stå på motsatt side av lagene og godt utenfor
sidelinjen
• Bistå hjemmelagets trener i å avholde Fair play-møtet
• Bistå i å organisere Fair play-hilsen før kampstart
• Ha kunnskap om hvor klubbens hjertestarter er og ha telefon for å ringe 113
Under kampen:
• Støtte dommeren og påse at reaksjoner mot dommer er innen rimelighetens
grenser
• Prate med dommer i pausen
• Oppfordre til gode og positive tilrop fra foreldre, og ta kontakt hvis det går
over streken
• Påse at alle tilskuere oppholder seg to meter unna sidelinjen
• Oppfordre til positivitet fra trenere/lagledere, både mot spillere og dommer
Etter kampen:
• Bistå i å organisere Fair play-hilsen
• Takke begge lag og dommer for kampen
• Rydde rundt banen etter kampslutt
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Konflikter og uenigheter
Oppstår det konflikter eller uenigheter innad i laget som gjelder spillere,
støtteapparat og/eller foreldre, som støtteapparat/foreldregruppen ikke greier
å løse på en god måte, sendes saken skriftlig til sportslig utvalg. Sportslig utvalg
undersøker saken, og avgjør utfallet. Avgjørelsen skal respekteres av begge
parter.
Alle som er medlem av Skogn IL Fotball kan melde saker til sportslig utvalg.
Ved konflikt/uenighet er det viktig at de voksne framstår som gode
rollemodeller; ikke ta ’oppgjøret’ sammen med spillerne, følg retningslinjene
for konflikter, vær saklig, og respekter avgjørelsen.

Treningsøkta.no
Vi i Skogn IL Fotball ønsker at alle trenere benytter seg av trenings tips på
treningsøkta.no

Skadefri.no
Vi i Skogn IL Fotball ønsker at alle benytter seg av oppvarmingsøvelser og tips
på Skadefri.no

Kvalitetssjekken Barnefotball
Vi i Skogn IL Fotball ønsker at alle trenere og lagledere i barnefotballen i
klubben tar Kvalitetssjekken Barnefotball med jevne mellomrom.
Den finnes her på side 20-21.
https://www.fotball.no/globalassets/klubb-ogleder/kvalitetsklubb/niva1/barnefotball-verdier_og_virkemidler.pdf

Trenerattesten
Norges Idrettsforbund har lansert en digital trenerattest som skal bidra til å
løfte kompetansen til alle barne- og ungdomstrenere.
Skogn IL Fotball ønsker at alle trenere gjennomfører trenerattesten.
https://www.idrettsforbundet.no/digital/trenerattest/
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