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ELVERUM FOTBALL UTVIKLINGSPRORGRAM "VI SKAPER MINNER"
6 ÅR 7 ÅR 8 ÅR 9 ÅR 10 ÅR 11 ÅR 12 ÅR 13 ÅR 14 ÅR 15 ÅR 16 ÅR 17-19 ÅR B-LAG A-LAG

3v3(1-1-1 intensitet) 5v5(1-2-1 intensitet) 7v7(2-3-1 intensitet) 9v9(3-2-3/4-3-1 intensitet Intensitet                                   11v11(4-3-3)

4-5 spillere på kamp 7-8 spillere på kamp 9-11 spillere på kamp 11-14 spillere på kamp 13-16 spillere på kamp 16-18 spillere i kamptropp

Alle kamptilbud. Tilnærmet lik spilletid. Rullere på å starte kampene.
Maks 1.5 kamper i snitt i uka.

Alle kamptilbud. Alle spiller minst en omgang per kamp. Rullere på å 
starte kampene. Maks 1.5 kamper i snitt i uka. Jenter 16-17 også.

Alle kamptilbud. Differensiert 
spilletid på kamp. Maks 1.5 

kamper i snitt i uka

Spilletid etter behov

Ingen differensiering på turneringer                            Diff kun på talentcup   Diff på talent. NC/Dana-ikke J15-16                                                     Differensiering på alle turneringer

Trenere med Grasrottrenerkurs del 1+2 Trenere med delkurs 3+4 Minimum Grasrottrener 1-4 - helst UEFA-B Hovedtrenere med UEFA B Hovedtrener UEFA A

Foreldretrenere i team følger klubbens plan Eksterne/høgskole-trenere i samarbeid med foreldre. Team  følger klubbens plan Eksterne trenere

Lære å like spillet. Gjerne delta på flere 
idretter. Trenere samarbeide.

Lære å mestre spillet. Gjerne delta i flere   
idretter. Trenere samarbeide.

Lære å trene. Gjerne delta i flere idretter. Trenere samarbeide om 
treningshverdagen. Alle spillere 1-3 utviklingsmål.

Trene for å øve på å vinne fotballkamper
Fortsatt mulig å delta på flere idretter.

Trene for å vinne kamper

Ikke-konkurranse-tilnærming
Mye smålagsspill

Konkurranse-tilpassing
Mye smålags/mellomlagsspill

Konkurranse-tilnærming
Mye mellomlags/storspill                            Vinne kamper

Skolekretsmodell  til 12 år i serien. Ikke nivådelte lag 12 år, men mix på 
skolekretser

Nivådelte lag i serie. Ett 1. lag og deretter jevne lag. Alle tilnærmet like kamp-planer og treninger Ett lag – utlån

Trening i nærmiljø 
med skolevenner

Trening på samme sted til samme tid
med alle som er på lik alder

Vurderes å trene på samme sted til samme tid, mest adskilte lag

1 trening i uka(tempo-miks) 2 treninger(1-2 tempo-miks) 3 treninger i uka (2 tempoøkter- mix+diff) 3-5 treninger i uka(2-3 tempo-diff.) 5-8 treninger i uka

FFO + Fotballskole Morgentrening Fotballinja Morgentrening

Ingen hospitering, ekstratrening kan tilbys alle Hospitering etter avtale(trener/utviklingsjef). Fortsatt tilhørighet til eget lag. Kun  høsten på G/J-13.

Innhold trening: Temabasert trening hovedfokus på basisferdigheter og koordinasjon Trening med hovedfokus på forståelse og spillfaser. Press på tid og rom Tema ut i fra kampen

Felles for øktene: Samling før og etter økta - mest implisitt læring - konkurransebasert - alt med ball – korte pauser-individuelt utviklingsfokus-alle øvelser til tema - kvikke bein- lystbetont-tempo på øvelser og spill.

Individuelle ferdigheter                             
Meg + ballen

Individuelle + relasjonelle ferdigheter                             
Meg + ballen + med/motspillere

Individuelt + relasjonelt + strukturelt meg+ ballen + med/motspillere + 
formasjoner

Individuelt + relasjonelt + strukturelt + konkurranse

Utforske forsvar og angrep Få et forhold til
forsvar - angrep

Få et forhold til 
posisjoner/roller

Begynne med 
ledd og roller

Spillfaser

Lære ledd og 
roller

Spillfaser

Lære og kunne roller 
Spillfaser. Kan starte med fysiske 

tester først nå.

Spesialisering rolle
Spillfaser

Kampfaser

Spisskompetanse rolle
Spill/kampfaser

Sluttprodukt

Oppmerksomhet: Se den enkelte-skjema Minst to utviklingssamtaler med fokus på individuelle utviklingsmål. Sluttsamtale med de som gir seg. Kontinuerlig oppfølging

Ønsket identitet spilleren:  uredd, nyskapende, kreativ, trygg med ball, frekvens i beina, søker intenst å lykkes sterk kjernemuskulatur, høflig og hilser, ryddig, smilende og positiv

Ønsket identitet på treneren: elsker spill, korte pauser, tilrettelegger ekstra for de som søker intenst å lykkes, fokus på hver enkelt, fremhever det positive, alt med ball, høflig, smilende og ryddig, skaper trygghet og glede



INNDELING ETTER ALDER FOR GUTTER

Dette dokumentet eies av Elverum Fotball og skal ikke brukes 
eller kopieres uten tillatelse fra klubben



13 år 14 år 15 år 16 år 16-19 år
Treningsgrupper 3 økter i uka

Alle trener på samme sted til 

samme tid hele året.

2 tempoøkter:

Alle sammen fra 1. øvelse til økta 

er over. Trener sette opp jevne lag 

på forhånd. 

1 økt:

Lagene trener samtidig, i to 

differensierte grupper. Trener lage 

jevne lag i hver gruppe.

De som ikke ønsker å trene fotball 

på vinteren, eller prioriterer andre 

idretter i en periode er alltid 

velkomne. 

Det kan bli gjort forandringer ved 

behov. 

Teamledere, lagledere og trenere 

har ansvaret for at dette fungerer 

i teamet.

3 økter i uka:

Alle trener på samme sted til samme 

tid hele året. 

1 økt:

Alle sammen fra 1. øvelse til økta er 

over. Trener sette opp jevne lag på 

forhånd.

2 tempoøkter:

Lagene trener samtidig, men i to 

differensierte grupper. Trener lage 

jevne lag i hver gruppe.

De som ikke ønsker å trene fotball på 

vinteren, eller prioriterer andre 

idretter i en periode er alltid 

velkomne. 

Det kan bli gjort forandringer ved 

behov.

Teamledere, lagledere og trenere har 

ansvaret for at dette fungerer i 

teamet.

3 økter i uka:

Alle kan trene på samme sted til 

samme tid hele året. 

1 tempoøkt i uka: 

Alle sammen fra 1. øvelse til økta 

er over. Trener sette opp jevne lag 

på forhånd.

1-2 tempoøkter i uka: 

Lagene trener samtidig, men i to 

differensierte grupper. Trener lage 

jevne lag på hver gruppe.

(1 økt i uka):

G 15-1 med G 16-1

G 15 2 med G 16- 2

De som ikke ønsker å trene fotball 

på vinteren, eller prioriterer andre 

idretter i en periode er alltid 

velkomne. 

Det kan bli gjort forandringer ved 

behov.

Teamledere, lagledere og trenere 

har ansvaret for at dette fungerer i 

teamet.

3-4 økter i uka:

Kan trene på samme sted til 

samme tid, men det vil variere 

etter behov.

1 økt i uka:

G 16-1  med G-15-1

2-3 tempoøkter i uka:

G 16-1 med JR-1

G 16-2 med JR-2(2 økter i uka?)

De som ikke ønsker å trene fotball 

på vinteren, eller prioriterer andre 

idretter i en periode er alltid 

velkomne. 

Det kan bli gjort forandringer ved 

behov.

Teamledere, lagledere og trenere 

har ansvaret for at dette fungerer i 

teamet.

1 økt i uka: 

JR 1 med A-lag damer/herrer. 

3 økter i uka:

G 16-1 med G JR -1

2 tempoøkter i uka:

G 16-2 med G JR -2

De som ikke ønsker å trene fotball 

på vinteren, eller prioriterer andre 

idretter i en periode er alltid 

velkomne. 

Det kan bli gjort forandringer ved 

behov.

Teamledere, lagledere og trenere 

har ansvaret for at dette fungerer 

i teamet.

Treningsinnhold Trenere skal følge klubbens plan 

for treningene.

Trenere skal følge klubbens 

plan for treningene

Trenere skal følge klubbens plan 

for treningene.

Trenere skal følge klubbens plan 

for treningene.

Trenere bør følge klubbens plan 

for treningene.



13 år 14 år 15 år 16 år 16-19 år
Hospitering Klubben kan tilby ekstratrening, for de 

spillerne som ønsker det. 

Hospitering kan startes etter 

sommeren, før dette hospiterer vi 

ikke. Ved trening med annen 

aldersgruppe skal det gjennomføres 

samtaler med spillere og foresatte i 

forkant av hospiteringen. Spillerne skal 

gi alt, når de trener med spillere på 

egen alder. Hvis de ikke gjør det, eller 

står over trening med de på egen alder 

så skal de ikke hospitere på en stund. 

Hospitering er for de som ønsker å 

trene mer enn andre på egen alder. 

Mange får tilbud om dette, men ingen 

må.

Teamledere, lagledere og trenere har 

ansvaret for at dette fungerer i 

teamet.

.

Klubben kan unntaksvis avgjøre om det 

skal hospiteres opp til gruppen over. Det 

er trenere og klubbens 

spillerutvikler/utviklingssjef som vurderer 

dette ut i fra individuelle behov, der 

spillerens ståsted og utvikling tas hensyn 

til.

Spillere som hospiterer skal minst ha 2 

økter i uka med sitt lag. Spilleren skal vise 

gode holdninger og bidra til at 

medspillerne utvikler seg på trening. Hvis 

det ikke er slik, så skal spilleren ikke 

hospitere i en periode. Det skal da 

kommuniseres på en god måte til 

spilleren. Hvis de ikke gjør det, eller står 

over trening med de på egen alder så skal 

de ikke hospitere på en stund.

Teamet skal informere foresatte og 

spillere om hvilke dager det skal 

hospiteres og hvordan dette skal foregår. 

De skal hospitere på faste dager, slik at 

det er lettere få planlegge hverdagen. 

Trening med A-laget er unntak. Da styrer 

spillerutvikleren hospiteringen. Men 

fortsatt skal spilleren ha tilhørighet til 

egen gruppe.

Teamledere, lagledere og trenere har 

ansvaret for at dette fungerer i teamet.

Klubben kan unntaksvis avgjøre om 

det skal hospiteres opp til gruppen 

over. Det er trenere og klubbens 

spillerutvikler/utviklingssjef som 

vurderer dette ut i fra individuelle 

behov, der spillerens ståsted og 

utvikling tas hensyn til.

Spillere som hospiterer skal minst ha 2 

økter i uka med sitt lag. Spilleren skal 

vise gode holdninger og bidra til at 

medspillerne utvikler seg på trening. 

Hvis det ikke er slik, så skal spilleren 

ikke hospitere i en periode. Det skal da 

kommuniseres på en god måte til 

spilleren. Hvis de ikke gjør det, eller 

står over trening med de på egen alder 

så skal de ikke hospitere på en stund.

Teamet skal informere foresatte og 

spillere om hvilke dager det skal 

hospiteres og hvordan dette skal 

foregår. De skal hospitere på faste 

dager, slik at det er lettere få 

planlegge hverdagen. 

Trening med A-laget er unntak. Da 

styrer spillerutvikleren hospiteringen. 

Men fortsatt skal spilleren ha 

tilhørighet til egen gruppe.

Teamledere, lagledere og trenere har 

ansvaret for at dette fungerer i 

teamet.

Klubben kan unntaksvis avgjøre om 

det skal hospiteres opp til gruppen 

over. Det er trenere og klubbens 

spillerutvikler/utviklingssjef som 

vurderer dette ut i fra individuelle 

behov, der spillerens ståsted og 

utvikling tas hensyn til.

Spillere som hospiterer skal minst ha 

2 økter i uka med sitt lag. Spilleren 

skal vise gode holdninger og bidra til 

at medspillerne utvikler seg på 

trening. Hvis det ikke er slik, så skal 

spilleren ikke hospitere i en periode. 

Det skal da kommuniseres på en god 

måte til spilleren. Hvis de ikke gjør 

det, eller står over trening med de på 

egen alder så skal de ikke hospitere 

på en stund.

Teamet skal informere foresatte og 

spillere om hvilke dager det skal 

hospiteres og hvordan dette skal 

foregår. De skal hospitere på faste 

dager, slik at det er lettere få 

planlegge hverdagen. 

Trening med A-laget er unntak. Da 

styrer spillerutvikleren hospiteringen. 

Men fortsatt skal spilleren ha 

tilhørighet til egen gruppe.

Teamledere, lagledere og trenere 

har ansvaret for at dette fungerer i 

teamet.

Klubben avgjør om det skal hospiteres 

opp spillere fra gruppen under og om 

det skal hospiteres opp til gruppen 

over. Det vurderes ut i fra individuelle 

behov.

Teamledere, lagledere og trenere har 

ansvaret for at dette fungerer i 

teamet.

Trenere Hvert lag har minst 1 trener og 1 

lagleder. Vi ønsker en miks mellom 

foreldretrenere og høgskoletrenere.

Hvert lag har minst 1 trener og 1 lagleder. 

Vi ønsker en miks mellom foreldretrenere 

og høgskoletrenere.

Hvert lag har minst 1 trener og 1 

lagleder. Vi ønsker en miks mellom 

foreldretrenere og høgskoletrenere.

Hvert lag har minst 1 trener og 1 

lagleder. Vi ønsker en miks mellom 

foreldretrenere og høgskoletrenere

Hvert lag har minst 1 trener og 1 

lagleder



13 år 14 år 15 år 16 år 16-19 år
Kamper Trenerne skal gjennomføre klubbens

utviklingsbaserte spillestil. Perioder i kampen 

kan være unntaket. Alle skal ha et 

kamptilbud. 

Nivådelte lag: Deles inn i to nivåer. Lagene på 

nivå to heter Elverum med farge(f.eks

Elverum hvit/svart). Sørg for å sette opp 

tropper slik at en vinner noen kamper.

Ha gjerne en stamme på lag 1, men de skal 

også i blant spille på nivå 2. Sørg for at det er 

god rullering mellom nivåene.

Hvis en spiller har regelmessig ugyldig fravær, 

eller ikke følger reglene så skal spilleren ikke 

spille fra start for 1.laget i neste kamp. 

Trenerne SKAL Rullere på hvem som starter 

kampene.

Alle som er med på kamp, skal spille minst en 

omgang. Vi anbefaler kamptropper på 12-13 

spillere per kamp. Teamet må sørge for at de 

som ikke er med i kamptroppen spiller neste 

kamp på et annet lag. 

Teamet bør ha jevnlige møter. De bør møtes 

jevnlig og diskutere holdningene og miljøet i 

gruppa. 

Det skal ikke spilles over 1,5 kamper i uken 

per spiller i snitt.

Vi ønsker like kampplaner på alle lagene i 

teamet. Det skal også være trenere på alle 

lag.

Teamledere, lagledere og trenere har 

ansvaret for at dette fungerer i teamet.

Trenerne skal gjennomføre klubbens

utviklingsbaserte spillestil. Perioder i kampen 

kan være unntaket. Alle skal ha et kamptilbud.

Nivådelte lag: Deles inn i to nivåer. Lagene på 

nivå to heter Elverum med farge(f.eks Elverum 

hvit/svart). Sørg for å sette opp tropper slik at 

en vinner noen kamper.

Ha gjerne en stamme på lag 1, men de skal også 

spille på nivå 2. Sørg for at det er god rullering 

mellom nivåene.

Hvis en spiller har regelmessig ugyldig fravær, 

eller ikke følger reglene så skal spilleren ikke 

spille fra start på 1. laget i neste kamp. 

Trenerne SKAL Rullere på hvem som starter 

kampene.

Alle som er med på kamp, skal spille minst en 

omgang. Vi anbefaler kamptropper på 14-15 

spillere per kamp. Teamet må sørge for at de 

som ikke er med i kamptroppen spiller neste 

kamp på et annet lag. 

Teamet bør møtes jevnlig og diskutere 

holdningene og miljøet i gruppa. 

Det skal ikke spilles over 1,5 kamper i uken per 

spiller i snitt.

Jenter som hospiterer og spiller kamper med 

guttene kvalifiserer seg på kamper via 2.nivå, 

før de får spille på 1.nivå. Vi ønsker like 

kampplaner på alle lagene i teamet. Det skal 

også være trenere på alle lag.

Teamledere, lagledere og trenere har 

ansvaret for at dette fungerer i teamet.

Trenerne skal gjennomføre klubbens

utviklingsbaserte spillestil. Perioder i kampen 

kan være unntaket. Alle skal ha et kamptilbud.

Nivådelte lag: Deles inn i to nivåer. Lagene på 

nivå to heter Elverum med farge(f.eks Elverum 

rød).  Sørg for å sette opp tropper slik at en 

vinner noen kamper.

Følge faste lag for forutsigbarhet. Rullere på 

hvilket lag en spiller på i blant.

Hvis en spiller har regelmessig ugyldig fravær, 

eller ikke følger reglene så  skal han/hun ikke 

spille på 1. laget fra start i neste kamp. 

Trenerne SKAL Rulere på hvem som starter 

kampene.

Alle som er med på kamp, skal spille minst en 

omgang. Vi anbefaler kamptropper på 14-15 

spillere per kamp. Teamet må sørge for at de 

som ikke er med i kamptroppen spiller neste 

kamp på et annet lag. 

Teamet bør møtes jevnlig og diskutere 

holdningene og miljøet i gruppa.

Det skal ikke spilles over 1,5 kamper i uken per 

spiller i snitt.

Jenter som hospiterer og spiller kamper med 

guttene skal kvalifisere seg på kamper via 

2.nivå, før de får spille på 1.nivå.Vi ønsker  like 

kampplaner på alle lagene i teamet. Det skal 

også være trenere på alle lag.

Teamledere, lagledere og trenere har 

ansvaret for at dette fungerer i teamet.

Trenerne skal gjennomføre klubbes 

utviklingsbaserte spillestil. Perioder i 

kampen kan være unntaket. Alle skal ha 

et kamptilbud. 

Vi ønsker å øve på å vinne kamper.

Nivådelte lag:  Deles inn i to nivåer.  

Lagene heter G 16-1 og G-16 rekrutt.

Teamet avgjør dette sammen med 

klubben.

Følge faste lag for forutsigbarhet på 

hvilket lag en spiller på.  

Hvis en spiller har regelmessig ugyldig 

fravær, eller ikke følger reglene så skal 

spilleren ikke spille på 1. laget fra start i 

neste kamp.

Alle som er med på kamp, bør spille 

minst en omgang. Vi anbefaler 

kamptropper på 14-15 spillere per kamp. 

Teamet må sørge for at de som ikke er 

med i kamptroppen spiller neste kamp 

på et annet lag. 

Teamet bør møtes jevnlig og diskutere 

holdningene og miljøet i gruppa.

Det skal ikke spilles over 1,5 kamper i 

uken per spiller i snitt. 

Jenter som hospiterer og spiller kamper 

med guttene skal kvalifisere seg på 

kamper via 2.nivå, før de får spille på 

1.nivå

Teamledere, lagledere og trenere 

har ansvaret for at dette fungerer i 

teamet.

Trenerne skal gjennomføre 

klubbens utviklingsbaserte 

spillestil. Perioder i 

kampen kan være 

unntaket. Alle skal ha et 

kamptilbud.

Vi ønsker å lære å vinne 

kamper

Nivådelte lag: Deles inn i to 

nivåer.  Lagene heter G 19-

1 og G-19rekrutt.

Differensiert spilletid på 

lag 1. Alle spillere skal ha 

kamptid på et eller annet 

nivå. Teamet må sørge for 

at de som ikke er med i 

kamptroppen spiller neste 

kamp på et annet lag. 

Det skal ikke spilles over 

1,5 kamper i uken per 

spiller i snitt.

Teamet bør møtes jevnlig 

og diskutere holdningene 

og miljøet i gruppa.

Teamledere, lagledere 

og trenere har ansvaret 

for at dette fungerer i 

teamet.



13 år 14 år 15 år 16 år 16-19 år
Turneringer Turneringen skal defineres fra 

teamet til spillere og foresatte før 

avreise. Målet er enten å utvikle 

spillerne for å vinne turneringen, 

eller å kun tenke miljø og utvikling. 

Målet skal gjennomføres og 

begrunnes. Til de i og rundt lagene. 

Vi kan differensiere spilletid som 

unntak etter samtaler med 

spillerne.

Lagsinndeling på turneringer

Elverumsturnering: Dele inn i 

jevne lag.

Talentcup/eliteturnering: 

Nivådifferensiert. De som ikke 

skal spille denne turneringen, bør 

få tilbud om å spille en annen 

turnering. 

Norway cup/Danacup: Dele inn i 

jevne lag.

Øvrig turnering(er): Dele inn i 

jevne lag.

Vi deltar ikke på Adidas-cup pga

for stor reise/ kampbelastning.

Teamledere, lagledere og trenere 

har ansvaret for at dette fungerer i 

teamet.

Turneringen skal defineres fra teamet 

til spillere og foresatte før avreise. 

Målet er enten å utvikle spillerne for å 

vinne turneringen, eller å kun tenke 

miljø og utvikling. Målet skal 

gjennomføres og begrunnes. Til de i og 

rundt lagene.

Vi kan differensiere spilletid som 

unntak etter samtaler med spillerne. 

Lagsinndeling på turneringer

Elverumsturnering: Dele inn i jevne lag.

Talentcup/eliteturnering: 

Nivådifferensiert. De som ikke skal 

spille denne turneringen, bør få tilbud 

om å spille en annen turnering. 

Norway cup/Danacup: Dele inn i jevne 

lag.

Øvrig turnering(er): Dele inn i jevne lag.

Vi deltar ikke på Adidas-cup pga for 

stor reise/kampbelastning.

Teamledere, lagledere og trenere har 

ansvaret for at dette fungerer i 

teamet.

Turneringen skal defineres fra teamet til 

spillere og foresatte før avreise. Målet 

er enten å utvikle spillerne for å vinne 

turneringen, eller å kun tenke miljø og 

utvikling. Målet skal gjennomføres og 

begrunnes. Til de i og rundt lagene.

Vi kan differensiere spilletid som unntak 

etter samtaler med spillerne

Lagsinndeling på turneringer

Elverumsturnering: Dele inn i jevne lag.

Norwaycup/Danacup: 

Nivådifferensiert. 1 førstelag og to jevne 

lag. Det kan forekomme unntak. Må 

diskuteres i teamet og med klubben.

Talentcup/eliteturnering:   

Nivådifferensiert. De som ikke skal spille 

denne turneringen, bør få tilbud om å 

spille en annen turnering. 

Øvrige turnering(er): Dele inn i jevne lag.

Vi deltar ikke på Adidas-cup pga for stor 

reise/kampbelastning.

Teamledere, lagledere og trenere har 

ansvaret for at dette fungerer i teamet.

Turneringen skal defineres fra 

teamet til spillere og foresatte før 

avreise. Målet er enten å utvikle 

spillerne for å vinne turneringen, 

eller å kun tenke miljø og utvikling. 

Målet skal gjennomføres og 

begrunnes. Til de i og rundt lagene.

Vi kan differensiere spilletid som 

unntak etter samtaler med spillerne

Lagsinndeling på turneringer

Norway/Danacup: Nivådifferensiert. 

Det kan forekomme unntak. Må 

diskuteres i teamet og med klubben.

Talentcup: Nivådifferensiert

NM: Nivådifferensiert

Øvrige turnering(er): Dele inn i jevne 

lag.

Teamledere, lagledere og trenere har 

ansvaret for at dette fungerer i 

teamet.

Turneringen skal 

defineres fra teamet til 

spillere og foresatte før 

avreise. Målet skal 

gjennomføres og 

begrunnes. 

Lagsinndeling på 

turneringer

Norway/Danacup/treningsl

eir: Nivådifferensiert

NM: Nivådifferensiert

Teamledere, lagledere og 

trenere har ansvaret for at 

dette fungerer i teamet.



13 år 14 år 15 år 16 år 16-19 år
Sonelag/uttak Trenere rapporterer inn forslag på hvilke 

spillere som bør få delta på sonesamling 

til spillerutvikler og utviklingssjef. 

Det er viktig at spillerne selv ønsker 

dette. Det skal kommuniseres at de kan 

få samme mulighet senere, hvis dette er 

langt utenfor komfortsonen.

Trenere og spillerutvikler skal 

kommunisere med foresatte og spillere 

om hva sone er, og hvordan dette 

gjennomføres.

Ved uttak ser vi etter spillere som trener 

mye, har tilstedeværelse på trening, 

tester egne grenser, er nysgjerrige, har 

gode tekniske ferdigheter og koordinative

egenskaper.

Det er viktig å presisere at vi ønsker å 

vurdere potensialet til spilleren i fremtid.
Generelt 

pensum 

Alt vi jobber med handler om ønsket 

identitet og klubbens verdier. Dette 

settes i praksis på treningene. Derfor er 

det laget ferdige økter som hjelpemiddel 

for trenerne.

Teamledere, lagledere og trenere har 

ansvaret for at dette fungerer i teamet.

Alt vi jobber med handler om 

ønsket identitet og klubbens 

verdier. Dette settes i praksis på 

treningene. Derfor er det laget 

ferdige økter som hjelpemiddel 

for trenerne.

Teamledere, lagledere og trenere 

har ansvaret for at dette fungerer i 

teamet.

Alt vi jobber med handler om 

ønsket identitet og klubbens 

verdier. Dette settes i praksis på 

treningene. Derfor er det laget 

ferdige økter som hjelpemiddel 

for trenerne.

Teamledere, lagledere og trenere 

har ansvaret for at dette fungerer i 

teamet.

Alt vi jobber med handler om 

ønsket identitet og klubbens 

verdier. Dette settes i praksis 

på treningene. Derfor er det 

laget ferdige økter som 

hjelpemiddel for trenerne.

Teamledere, lagledere og 

trenere har ansvaret for at 

dette fungerer i teamet.

Alt vi jobber med handler 

om ønsket identitet og 

klubbens verdier. Dette 

settes i praksis på 

treningene. Derfor er det 

laget ferdige økter som 

hjelpemiddel for trenerne.

Teamledere, lagledere og 

trenere har ansvaret for at 

dette fungerer i teamet.



13 år 14 år 15 år 16 år 16-19 år
Tilrettelegge for de 

som er aktive i 

flere aktiviteter

Vi ønsker samarbeid mellom

idrettene, slik at vi kan lage en fin 

treningsplan for enkelt spiller.

Spillerne må ikke velge idrett, og 

våre trenere skal bidra slik at 

spillerne ikke får dårlig samvittighet 

for å velge bort treninger eller 

kamper. Spillere og foresatte må få 

velge dette selv.

Fravær pga en annen idrett bør ikke 

få konsekvenser for spilleren, så 

lenge dette er planlagt med 

trenere/spillerutviklere på begge 

idretter. Vi ønsker derfor at våre 

trenere tar kontakt med trenerne til 

de andre idrettene for samarbeid. 

Dette er teamets ansvar. 

Vi ønsker samarbeid mellom

idrettene, slik at vi kan lage en fin 

treningsplan for enkelt spiller.

Spillerne må ikke velge idrett, og 

våre trenere skal bidra slik at 

spillerne ikke får dårlig samvittighet 

for å velge bort treninger eller 

kamper. Spillere og foresatte må få 

velge dette selv.

Fravær pga en annen idrett bør ikke 

få konsekvenser for spilleren, så 

lenge dette er planlagt med 

trenere/spillerutviklere på begge 

idretter. Vi ønsker derfor at våre 

trenere tar kontakt med trenerne til 

de andre idrettene for samarbeid. 

Dette er teamets ansvar. 

Vi ønsker samarbeid mellom

idrettene, slik at vi kan lage en fin 

treningsplan for enkelt spiller.

Spillerne må ikke velge idrett, og våre 

trenere skal bidra slik at spillerne ikke 

får dårlig samvittighet for å velge bort 

treninger eller kamper. Spillere og 

foresatte må få velge dette selv.

Fravær pga en annen idrett bør ikke få 

konsekvenser for spilleren, så lenge 

dette er planlagt med 

trenere/spillerutviklere på begge 

idretter. Vi ønsker derfor at våre 

trenere tar kontakt med trenerne til 

de andre idrettene for samarbeid. 

Dette er teamets ansvar. 

Det er fortsatt mulig å velge flere 

aktiviteter. 

Alle får tilbud om å spille på et eller 

annet nivå.

Det er fortsatt mulig å velge flere 

aktiviteter. 

Alle får tilbud om å spille på et eller 

annet nivå. 

Fysiske tester Ingen tester

Vi legger inn fysisk trening og 

kordinasjonstrening i fotballøktene. 

Mye av dette skjer med ball. Vi 

adapterer scener og muskler for å 

unngå skader. Belastningen er egen 

vekt, medisinballer og lette 

manualer. 

Teamledere, lagledere og trenere 

har ansvaret for at dette fungerer 

i teamet.

Ingen tester

Vi legger inn fysisk trening og 

koordinasjonstrening i fotballøktene. 

Mye av dette skjer med ball.  Vi 

adapterer scener og muskler for å 

unngå skader. Belastningen er egen 

vekt, medisinballer og lette 

manualer. 

Teamledere, lagledere og trenere 

har ansvaret for at dette fungerer 

i teamet.

En kan ha tester, men dette er 

absolutt ingen nødvendighet:

• Hurtiget: 10 m og 30?

• Klubbens fleksibilitetstest?

• Stille lengde?

Vi legger inn fysisk trening og 

koordinasjonstrening i fotballøktene.  

Mye av dette skjer med ball. Vi 

adapterer scener og muskler for å 

unngå skader og ha 

prestasjonsutvikling. Belastningen er 

egen vekt, medisinballer og lette 

manualer.

Teamledere, lagledere og trenere 

har ansvaret for at dette fungerer i 

teamet.

En kan ha tester, men dette er absolutt 

ingen nødvendighet.:

• Hurtiget: 10 m og 30?

• Klubbens fleksibilitetstest?

• Stille lengde?

Vi legger inn fysisk trening og 

koordinasjonstrening i fotballøktene.  

Mye av dette skjer med ball. Vi 

adapterer scener og muskler for å 

unngå skader og ha 

prestasjonsutvikling. Belastningen er 

egen vekt, medisinballer og lette 

manualer.

Teamledere, lagledere og trenere 

har ansvaret for at dette fungerer i 

teamet.

Bør 3 ganger i året gjennomføre(det 

tas individuelle hensyn): 

• Hurtighetstest: 10 m og 30?

• Klubbens utholdenhetstest?

• Klubbens maks styrketester?

• Klubbens fleksibilitetstest?

• Stille lengde?

Vi legger inn fysisk trening og 

koordinasjonstrening i fotballøktene.  

Mye av dette skjer med ball. Vi 

adapterer scener og muskler for å 

unngå skader og ha 

prestasjonsutvikling.

Teamledere, lagledere og trenere 

har ansvaret for at dette fungerer 

i teamet.



13 år 14 år 15 år 16 år 16-19 år
Utviklingssamtaler Alle skal ha minst en individuell 

samtale i april/mai med trenere.

Det skal være en oppfølgingssamtale 

i august/ september. Spilleren skal 

stille forberedt til utviklingssamtalen. 

Treneren bruker klubbens mal. Det er 

klubbens 9 spørsmål. Treneren kan 

legge til flere spørsmål, hvis det er 

ønskelig. Alle skal ut i fra samtalen ha 

1-3 utviklingsmål. Det viktigste er det 

utøveren er god på(sosialt, fysisk, 

teknisk eller taktisk).

Spørsmål til utviklingssamtalen

1. Hvordan har du det? Hvordan 

går det på skolen?

2. Hva ønsker du med fotballen?

3. Hva synes du om treningene 

og kampene? Hva kunne vært 

gjort annerledes?

4. Er du aktiv i andre idretter? Er 

det tilrettelagt slik at du synes 

at idrettene er morsomme å 

være med på?

5. Hva er du god på?

6. Hva kan du bli flinkere til?

7. Hva synes du at bør være dine 

utviklingsmål?

8. Hvordan kan du trene på 

utviklingsmålene?

9. Er det noe annet du ønsker å 

snakke om?

Teamledere, lagledere og trenere 

har ansvaret for at dette fungerer i 

teamet.

Alle skal ha minst en individuell 

samtale i april/mai med trenere.

Det skal være en oppfølgingssamtale 

i august/ september. Spilleren skal 

stille forberedt til 

utviklingssamtalen. Treneren bruker 

klubbens mal. Det er klubbens 9 

spørsmål. Treneren kan legge til 

flere spørsmål, hvis det er ønskelig.

Alle skal ut i fra samtalen ha 1-3 

utviklingsmål. Det viktigste er det 

utøveren er god på(sosialt, fysisk, 

teknisk eller taktisk).

Spørsmål til utviklingssamtalen

1. Hvordan har du det? Hvordan 

går det på skolen?

2. Hva ønsker du med fotballen?

3. Hva synes du om treningene 

og kampene? Hva kunne vært 

gjort annerledes?

4. Er du aktiv i andre idretter? Er 

det tilrettelagt slik at du synes 

at idrettene er morsomme å 

være med på?

5. Hva er du god på?

6. Hva kan du bli flinkere til?

7. Hva synes du at bør være dine 

utviklingsmål?

8. Hvordan kan du trene på 

utviklingsmålene?

9. Er det noe annet du ønsker å 

snakke om?

Teamledere, lagledere og trenere 

har ansvaret for at dette fungerer 

i teamet.

Alle skal ha minst en individuell 

samtale i april/mai med trenere.

Det skal være en oppfølgingssamtale i 

august/ september. Spilleren skal stille 

forberedt til utviklingssamtalen. 

Treneren bruker klubbens mal. Det er 

klubbens 9 spørsmål. Treneren kan 

legge til flere spørsmål, hvis det er 

ønskelig. Alle skal ut i fra samtalen ha 

1-3 utviklingsmål. Det viktigste er det 

utøveren er god på(sosialt, fysisk, 

teknisk eller taktisk).

Spørsmål til utviklingssamtalen

1. Hvordan har du det? Hvordan 

går det på skolen?

2. Hva ønsker du med fotballen?

3. Hva synes du om treningene og 

kampene? Hva kunne vært gjort 

annerledes?

4. Er du aktiv i andre idretter? Er 

det tilrettelagt slik at du synes 

at idrettene er morsomme å 

være med på?

5. Hva er du god på?

6. Hva kan du bli flinkere til?

7. Hva synes du at bør være dine 

utviklingsmål?

8. Hvordan kan du trene på 

utviklingsmålene?

9. Er det noe annet du ønsker å 

snakke om?

Teamledere, lagledere og trenere 

har ansvaret for at dette fungerer i 

teamet.

Alle skal ha minst en individuell 

samtale i april/mai med trenere.

Det skal være en oppfølgingssamtale i 

august/ september. Spilleren skal stille 

forberedt til utviklingssamtalen. 

Treneren bruker klubbens mal. Det er 

klubbens 9 spørsmål. Treneren kan 

legge til flere spørsmål, hvis det er 

ønskelig. Alle skal ut i fra samtalen ha 

1-3 utviklingsmål. Det viktigste er det 

utøveren er god på(sosialt, fysisk, 

teknisk eller taktisk).

Spørsmål til utviklingssamtalen

1. Hvordan har du det? Hvordan 

går det på skolen?

2. Hva ønsker du med fotballen?

3. Hva synes du om treningene og 

kampene? Hva kunne vært gjort 

annerledes?

4. Er du aktiv i andre idretter? Er 

det tilrettelagt slik at du synes at 

idrettene er morsomme å være 

med på?

5. Hva er du god på?

6. Hva kan du bli flinkere til?

7. Hva synes du at bør være dine 

utviklingsmål?

8. Hvordan kan du trene på 

utviklingsmålene?

9. Er det noe annet du ønsker å 

snakke om?

Teamledere, lagledere og trenere 

har ansvaret for at dette fungerer i 

teamet.

Alle skal ha minst en individuell 

samtale i april/mai med trenere.

Det skal være en oppfølgingssamtale 

i august/ september. Spilleren skal 

stille forberedt til 

utviklingssamtalen. Treneren bruker 

klubbens mal. Det er klubbens 9 

spørsmål. Treneren kan legge til 

flere spørsmål, hvis det er ønskelig.

Alle skal ut i fra samtalen ha 1-3 

utviklingsmål. Det viktigste er det 

utøveren er god på(sosialt, fysisk, 

teknisk eller taktisk).

Spørsmål til utviklingssamtalen

1. Hvordan har du det? Hvordan 

går det på skolen?

2. Hva ønsker du med fotballen?

3. Hva synes du om treningene 

og kampene? Hva kunne vært 

gjort annerledes?

4. Er du aktiv i andre idretter? Er 

det tilrettelagt slik at du synes 

at idrettene er morsomme å 

være med på?

5. Hva er du god på?

6. Hva kan du bli flinkere til?

7. Hva synes du at bør være dine 

utviklingsmål?

8. Hvordan kan du trene på 

utviklingsmålene?

9. Er det noe annet du ønsker å 

snakke om?

Teamledere, lagledere og trenere 

har ansvaret for at dette fungerer 

i teamet.



13 år 14 år 15 år 16 år 16-19 år
Spillere som 

ønsker å gi seg

Treneren skal alltid gjennomføre 

en sluttsamtale med de som 

slutter, for å finne ut om de 

kanskje vil være en del av 

miljøet.

Treneren skal alltid gjennomføre 

en sluttsamtale med de som 

slutter, for å finne ut om de 

kanskje vil være en del av 

miljøet.

Treneren skal alltid 

gjennomføre en sluttsamtale 

med de som slutter, for å finne 

ut om de kanskje vil være en del 

av miljøet.

Treneren skal alltid gjennomføre 

en sluttsamtale med de som 

slutter, for å finne ut om de 

kanskje vil være en del av 

miljøet.

Treneren skal alltid gjennomføre 

en sluttsamtale med de som 

slutter, for å finne ut om de 

kanskje vil være en del av miljøet.

Spørsmål til 

sluttsamtalen

Spørsmål til sluttsamtalen

1. Hva er årsaken til at du 

slutter?

2. Er det noe vi kan gjøre, slik 

at du vil fortsette?

3. Er det noe du skulle ønske 

hadde vært gjort 

annerledes?

4. Ønsker du å bidra rundt 

laget eller klubben på andre 

måter(dømming osv)?

Lykke til videre☺

Spørsmål til sluttsamtalen

1. Hva er årsaken til at du 

slutter?

2. Er det noe vi kan gjøre, slik at 

du vil fortsette?

3. Er det noe du skulle ønske 

hadde vært gjort 

annerledes?

4. Ønsker du å bidra rundt laget 

eller klubben på andre 

måter(dømming osv)?

Lykke til videre☺

Spørsmål til sluttsamtalen

1. Hva er årsaken til at du 

slutter?

2. Er det noe vi kan gjøre, slik 

at du vil fortsette?

3. Er det noe du skulle ønske 

hadde vært gjort 

annerledes?

4. Ønsker du å bidra rundt 

laget eller klubben på andre 

måter(dømming osv)?

Lykke til videre☺

Spørsmål til sluttsamtalen

1. Hva er årsaken til at du 

slutter?

2. Er det noe vi kan gjøre, slik at 

du vil fortsette?

3. Er det noe du skulle ønske 

hadde vært gjort 

annerledes?

4. Ønsker du å bidra rundt laget 

eller klubben på andre 

måter(dømming osv)?

Lykke til videre☺

Spørsmål til sluttsamtalen

1. Hva er årsaken til at du 

slutter?

2. Er det noe vi kan gjøre, slik at 

du vil fortsette?

3. Er det noe du skulle ønske 

hadde vært gjort annerledes?

4. Ønsker du å bidra rundt laget 

eller klubben på andre 

måter(dømming osv)?

Lykke til videre☺

De som er skadet Spillere som er skadet bør i 

blant møte opp på trening. 

Trenerteamet lager et program 

for de som skadet.

Teamledere, lagledere og trenere 

har ansvaret for at dette fungerer i 

teamet.

Spillere som er skadet bør i blant 

møte opp på trening. 

Trenerteamet lager et program 

for de som skadet.

Teamledere, lagledere og trenere 

har ansvaret for at dette fungerer i 

teamet.

Spillere som er skadet, bør i 

blant møte opp på trening. 

Trenerteamet lager et program 

for de som skadet.

Teamledere, lagledere og trenere 

har ansvaret for at dette fungerer 

i teamet.

Spillere som er skadet, må møte 

opp på trening. Trenerteamet 

lager et program for de som 

skadet.

Teamledere, lagledere og trenere 

har ansvaret for at dette fungerer i 

teamet.

Spillere som er skadet, må møte 

opp på trening. Trenerteamet 

lager et program for de som 

skadet.

Teamledere, lagledere og trenere 

har ansvaret for at dette fungerer i 

teamet.



13 - 19 år
Ansvarsoppgaver

Spillerutvikler

Tett kontakt med ungdommene individuelt. Alle skal bli sett.

Bidra til at utøverne trives og at det sportslige er godt.

Tett dialog med trenere og lagledere.

Lage individuelle planer for spillere og gjennomføre ekstra treninger.

Ansvarsoppgaver teamledere Overordnet ansvar for at teamet fungerer. Leder for lagledere.

Sørge for at dokumentet til klubben blir fulgt. Bruke dokumentet på møter.

Oversikt over spillerlogistikk til kamper, turneringer og treninger.

Ansvarsoppgaver

trenere

Ansvaret for at alle spillere blir sett

Treningsopplegg

Laguttak

Kampledelse

Delta på klubbens møter

Følger opp hver enkelt spiller best mulig

skape et godt miljø i gruppen/laget

Foreslå evt. hospitering til klubbansvarlig

Alle BØR så langt det lar seg gjøre inviteres til kamp senest en uke før kampstart. Dette med tanke på planlegging av kjøring, nok spillere 
Ansvarsoppgaver lagledere Administrativ leder

Oppdatere spillelister til hjemmesiden

Orientere administrasjonen fortløpende om spillere som kommer til og de som slutter

Arrangere foreldremøter med teamet

Sam. med trenerne om sp.møter

Kjent med Sportslig utviklingsplan

Informasjonsansvarlig for sitt lag, hjemmeside eller annen kommunikasjonskanal (f.eks facebook)

Påmelding til cuper

Påfylling av førstehjelpskoffert

Bestilling av utstyr. Utfylling av dommerkort, signering og kontroll av kortet etter kamp

Ansvarlig for intern registrering av gule/røde kort, og oversikt over når spillere skal stå over pga. karantene.

Ansvarlig for omberamming av kamper. Logistikkansvarlig ved bortekamper

Deltar på klubbens trener- og lagledermøter

Delta på kretsens ABC- laglederkurs

Alle BØR så langt det lar seg gjøre inviteres til kamp senest en uke før kampstart. Dette med tanke på planlegging av kjøring, nok spillere osv.

Teamledere, lagledere og trenere har ansvaret for at dette fungerer i teamet.



INNDELING ETTER ALDER FOR JENTER

Dette dokumentet eies av Elverum Fotball og skal ikke brukes 
eller kopieres uten tillatelse fra klubben



13 år 14 år 15 år 16-17 år
Tr.grupper 3 økter i uka

Alle trener på samme sted til samme tid 

hele året.

2 tempoøkter:

Alle sammen fra 1. øvelse til økta er over. 

Trener sette opp jevne lag på forhånd.

1 økt:

Lagene trener samtidig, i to differensierte 

grupper. Trener lage jevne lag.

De som ikke ønsker å trene fotball på 

vinteren, eller prioriterer andre idretter i 

en periode er alltid velkomne. 

Det kan bli gjort forandringer ved behov. 

3 økter i uka:

Alle trener på samme sted til samme tid hele 

året. 

1 økt:

Alle sammen fra 1. øvelse til økta er over. 

Trener sette opp jevne lag på forhånd.

2 tempoøkter:

Lagene trener samtidig, men i to differensierte 

grupper. Trener lage jevne lag.

De som ikke ønsker å trene fotball på vinteren, 

eller prioriterer andre idretter i en periode er 

alltid velkomne. 

Det kan bli gjort forandringer ved behov

3 økter i uka:

Alle trener på samme sted til samme tid hele 

året. 

1 økt:

Alle sammen fra 1. øvelse til økta er over. 

Trener sette opp jevne lag på forhånd.

2 tempoøkter:

Lagene trener samtidig, men i to differensierte 

grupper. Trener lage jevne lag.

De som ikke ønsker å trene fotball på 

vinteren, eller prioriterer andre idretter i en 

periode er alltid velkomne. 

Det kan bli gjort forandringer ved behov

1 økt i uka:

J-16-17 1- A-lag damer

2-3(2 tempoøkter) økter i uka:

Det bør mikses på minst en av disse 

treningene, altså ingen differensiering.

De som ikke ønsker å trene fotball på 

vinteren, eller prioriterer andre idretter i en 

periode er alltid velkomne. 

Det kan bli gjort forandringer ved behov

Treningsinnhold Trenere skal følge klubbens plan.

Teamledere, lagledere og trenere har 

ansvaret for at dette fungerer i teamet.

Trenere skal følge klubbens plan.

Teamledere, lagledere og trenere har ansvaret 

for at dette fungerer i teamet.

Trenere bør følge klubbens plan.

Teamledere, lagledere og trenere har 

ansvaret for at dette fungerer i teamet.

Trenere bør følge klubbens plan.

Teamledere, lagledere og trenere har 

ansvaret for at dette fungerer i teamet.

Dette dokumentet eies av Elverum Fotball og skal ikke brukes 
eller kopieres uten tillatelse fra klubben



13 år 14 år 15 år 16-17 år
Hospitering Vi hospiterer ikke for våre spillere i alderen 

13 år. Vi kan vurdere om det skal være noe 

hospitering på høstsesongen. Da skal våre 

tydelige samtaler gjennomføres med spillere 

og foresatte i forkant av hospiteringen. 

Spillerne skal gi alt når de trener med 

spillere på egen alder. Hvis de ikke gjør det, 

eller står over trening med de på egen alder 

så skal de ikke hospitere på en stund.

Klubben kan derimot tilby ekstratrening for 

de spillerne som ønsker det. 

.

Klubben kan unntaksvis avgjøre om det skal 

hospiteres opp til gruppen over. Det er trenere 

og klubbens Spillerutvikler/utviklingssjef som 

vurderer dette ut i fra individuelle behov, der 

spillerens ståsted og utvikling tas hensyn til.

Spillere som hospiterer skal minst ha 2 økter i 

uka med sitt lag. Spilleren skal vise gode 

holdninger og bidra til at medspillerne utvikler 

seg på trening. Hvis det ikke er slik, så skal 

spilleren ikke hospitere i en periode. Det skal da 

kommuniseres på en god måte til spilleren. Hvis 

de ikke gjør det, eller står over trening med de på 

egen alder så skal de ikke hospitere på en stund.

Teamet skal informere foresatte og spillere om 

hvilke dager det skal hospiteres og hvordan dette 

skal foregår. De skal hospitere på faste dager, slik 

at det er lettere få planlegge hverdagen. 

Klubben kan unntaksvis avgjøre om det skal 

hospiteres opp til gruppen over. Det er trenere 

og klubbens spillerutvikler/utviklingssjef som 

vurderer dette ut i fra individuelle behov, der 

spillerens ståsted og utvikling tas hensyn til.

Spillere som hospiterer skal minst ha 1-2 økter 

i uka med sitt lag. Spilleren skal vise gode 

holdninger og bidra til at medspillerne utvikler 

seg på trening. Hvis det ikke er slik, så skal 

spilleren ikke hospitere i en periode. Det skal 

da kommuniseres på en god måte til spilleren.

Hvis de ikke gjør det, eller står over trening 

med de på egen alder så skal de ikke hospitere 

på en stund.

Teamet skal informere foresatte og spillere om 

hvilke dager det skal hospiteres og hvordan 

dette skal foregår. De skal hospitere på faste 

dager, slik at det er lettere få planlegge 

hverdagen. 

Trening med A-laget er unntak. Da styrer 

spillerutvikleren hospiteringen. Men fortsatt 

skal spilleren ha tilhørighet til egen gruppe

Klubben kan avgjøre om det skal hospiteres 

opp til gruppen over. Det er trenere og 

klubbens spillerutvikler/utviklingssjef som 

vurderer dette ut i fra individuelle behov, der 

spillerens ståsted og utvikling tas hensyn til.

Spillere som hospiterer skal minst ha 1-2 

økter i uka med sitt lag. Spilleren skal vise 

gode holdninger og bidra til at medspillerne 

utvikler seg på trening. Hvis det ikke er slik, 

så skal spilleren ikke hospitere i en periode. 

Det skal da kommuniseres på en god måte til 

spilleren. Hvis de ikke gjør det, eller står over 

trening med de på egen alder så skal de ikke 

hospitere på en stund.

Teamet skal informere foresatte og spillere 

om hvilke dager det skal hospiteres og 

hvordan dette skal foregår. De skal hospitere 

på faste dager, slik at det er lettere få 

planlegge hverdagen. 

Trening med A-laget er unntak. Da styrer 

spillerutvikleren hospiteringen. Men fortsatt 

skal spilleren ha tilhørighet til egen gruppe

Trenere Hvert lag har minst 1 trener og 1 lagleder

Vi ønsker en miks mellom foreldretrenere og 

høgskoletrenere.

Teamledere, lagledere og trenere har 

ansvaret for at dette fungerer i teamet.

Hvert lag har minst 1 trener og 1 lagleder

Vi ønsker en miks mellom foreldretrenere og 

høgskoletrenere.

Teamledere, lagledere og trenere har ansvaret 

for at dette fungerer i teamet.

Hvert lag har minst 1 trener og 1 lagleder

Vi ønsker en miks mellom foreldretrenere og 

høgskoletrenere.

Teamledere, lagledere og trenere har 

ansvaret for at dette fungerer i teamet.

Hvert lag har minst 1 trener og 1 lagleder

Vi ønsker en miks mellom foreldretrenere og 

høgskoletrenere.

Teamledere, lagledere og trenere har 

ansvaret for at dette fungerer i teamet.

Dette dokumentet eies av Elverum Fotball og skal ikke brukes 
eller kopieres uten tillatelse fra klubben



13 år 14 år 15 år 16-17 år

Kamper Trenerne skal gjennomføre klubbens

utviklingsbaserte spillestil. Perioder i kampen kan 

være unntaket. Alle skal ha et kamptilbud. 

Nivådelte lag: Deles inn i to nivåer. Lagene på nivå 

to heter Elverum med farge(f.eks Elverum 

hvit/svart). Sørg for å sette opp tropper slik at en 

vinner noen kamper.

Ha gjerne en stamme på lag 1, men de skal også i 

blant spille på nivå 2. Sørg for at det er god rullering 

mellom nivåene.

Hvis en spiller har regelmessig ugyldig fravær, eller 

ikke følger reglene så skal spilleren ikke spille fra 

start for 1.laget i neste kamp. Trenerne SKAL

Rullere på hvem som starter kampene.

Alle som er med på kamp, skal spille minst en 

omgang. Vi anbefaler kamptropper på 12-13 spillere 

per kamp. Teamet må sørge for at de som ikke er 

med i kamptroppen spiller neste kamp på et annet 

lag. 

Teamet bør ha jevnlige møter. De bør møtes jevnlig 

og diskutere holdningene og miljøet i gruppa. 

Det skal ikke spilles over 1,5 kamper i uken per 

spiller i snitt.

Jenter som hospiterer og spiller kamper med 

guttene skal kvalifisere seg på kamper via 2.nivå, før 

de får spille på 1.nivå. Vi ønsker like kampplaner på 

alle lagene i teamet. Det skal også være trenere på 

alle lag.

Teamledere, lagledere og trenere har ansvaret 

for at dette fungerer i teamet.

Trenerne skal gjennomføre klubbens

utviklingsbaserte spillestil. Perioder i kampen kan 

være unntaket. Alle skal ha et kamptilbud.

Nivådelte lag: Deles inn i to nivåer. Lagene på nivå to 

heter Elverum med farge(f.eks Elverum hvit/svart). 

Sørg for å sette opp tropper slik at en vinner noen 

kamper.

Ha gjerne en stamme på lag 1, men de skal også 

spille på nivå 2. Sørg for at det er god rullering 

mellom nivåene.

Hvis en spiller har regelmessig ugyldig fravær, eller 

ikke følger reglene så skal spilleren ikke spille fra 

start på 1. laget i neste kamp. Trenerne SKAL Rullere 

på hvem som starter kampene.

Alle som er med på kamp, skal spille minst en 

omgang. Vi anbefaler kamptropper på 14-15 spillere 

per kamp. Teamet må sørge for at de som ikke er 

med i kamptroppen spiller neste kamp på et annet 

lag. 

Teamet bør møtes jevnlig og diskutere holdningene 

og miljøet i gruppa. 

Det skal ikke spilles over 1,5 kamper i uken per 

spiller i snitt.

Jenter som hospiterer og spiller kamper med 

guttene kvalifiserer seg på kamper via 2.nivå, før de 

får spille på 1.nivå. Vi ønsker like kampplaner på alle 

lagene i teamet. Det skal også være trenere på alle 

lag.

Teamledere, lagledere og trenere har ansvaret 

for at dette fungerer i teamet.

Trenerne skal gjennomføre klubbens

utviklingsbaserte spillestil. Perioder i kampen kan 

være unntaket. Alle skal ha et kamptilbud.

Nivådelte lag: Deles inn i to nivåer. Lagene på nivå to 

heter Elverum med farge(f.eks Elverum rød).  Sørg 

for å sette opp tropper slik at en vinner noen 

kamper.

Følge faste lag for forutsigbarhet. Rullere på hvilket 

lag en spiller på i blant.

Hvis en spiller har regelmessig ugyldig fravær, eller 

ikke følger reglene så  skal han/hun ikke spille på 1. 

laget fra start i neste kamp. Trenerne SKAL Rulere på 

hvem som starter kampene.

Alle som er med på kamp, skal spille minst en 

omgang. Vi anbefaler kamptropper på 14-15 spillere 

per kamp. Teamet må sørge for at de som ikke er 

med i kamptroppen spiller neste kamp på et annet 

lag. 

Teamet bør møtes jevnlig og diskutere holdningene 

og miljøet i gruppa.

Det skal ikke spilles over 1,5 kamper i uken per 

spiller i snitt.

Jenter som hospiterer og spiller kamper med 

guttene skal kvalifisere seg på kamper via 2.nivå, før 

de får spille på 1.nivå.Vi ønsker  like kampplaner på 

alle lagene i teamet. Det skal også være trenere på 

alle lag.

Teamledere, lagledere og trenere har ansvaret 

for at dette fungerer i teamet.

Trenerne skal gjennomføre klubbes 

utviklingsbaserte spillestil. Perioder i kampen kan 

være unntaket. Alle skal ha et kamptilbud. 

Vi ønsker å øve på å vinne kamper.

Nivådelte lag:  Deles inn i to nivåer. Teamet avgjør 

dette sammen med klubben.

Følge faste lag for forutsigbarhet på hvilket lag en 

spiller på.  

Hvis en spiller har regelmessig ugyldig fravær, eller 

ikke følger reglene så skal spilleren ikke spille på 1. 

laget fra start i neste kamp.

Alle som er med på kamp, skal spille minst en 

omgang. Vi anbefaler kamptropper på 14-15 

spillere per kamp. Teamet må sørge for at de som 

ikke er med i kamptroppen spiller neste kamp på et 

annet lag. 

Teamet bør møtes jevnlig og diskutere holdningene 

og miljøet i gruppa.

Det skal ikke spilles over 1,5 kamper i uken per 

spiller i snitt. 

Jenter som hospiterer og spiller kamper med 

guttene skal kvalifisere seg på kamper via 2.nivå, 

før de får spille på 1.nivå

Teamledere, lagledere og trenere har 

ansvaret for at dette fungerer i teamet.



13 år 14 år 15 år 16-17 år
Turneringer Turneringen skal defineres fra teamet til 

spillere og foresatte før avreise. Målet er 

enten å utvikle spillerne for å vinne 

turneringen, eller å kun tenke miljø og 

utvikling. Målet skal gjennomføres og 

begrunnes. Til de i og rundt lagene. Vi kan 

differensiere spilletid som unntak etter 

samtaler med spillerne.

Lagsinndeling på turneringer

Grue/Sandarcup: Dele inn i jevne lag.

Maxicup Storhamar: Dele inn i jevne lag.

Elverumsturnering: Dele inn i jevne lag.

Talentcup: Nivådifferensiert. De som ikke skal 

spille denne turneringen, bør få tilbud om å 

spille en annen turnering. 

LSK-nattcup:  Dele inn i jevne lag.

Norway cup/Danacup: Dele inn i jevne lag.

Øvrig turnering(er): Dele inn i jevne lag.

Teamledere, lagledere og trenere har 

ansvaret for at dette fungerer i teamet.

Turneringen skal defineres fra teamet til 

spillere og foresatte før avreise. Målet er 

enten å utvikle spillerne for å vinne 

turneringen, eller å kun tenke miljø og 

utvikling. Målet skal gjennomføres og 

begrunnes. Til de i og rundt lagene. Vi kan 

differensiere spilletid som unntak etter 

samtaler med spillerne.

Lagsinndeling på turneringer

Grue/Sandarcup: Dele inn i jevne lag.

Maxicup Storhamar: Dele inn i jevne lag.

Elverumsturnering: Dele inn i jevne lag.

Telentcup: Nivådifferensiert. De som ikke 

skal spille denne turneringen, bør få tilbud 

om å spille en annen turnering. 

LSK-nattcup:  Dele inn i jevne lag.

Norway cup/Danacup: Dele inn i jevne lag.

Øvrig turnering(er): Dele inn i jevne lag.

Teamledere, lagledere og trenere har 

ansvaret for at dette fungerer i teamet.

Turneringen skal defineres fra teamet til 

spillere og foresatte før avreise. Målet er enten 

å utvikle spillerne for å vinne turneringen, eller 

å kun tenke miljø og utvikling. Målet skal 

gjennomføres og begrunnes. Til de i og rundt 

lagene. Vi kan differensiere spilletid som 

unntak etter samtaler med spillerne.

Lagsinndeling på turneringer

Grue/Sandarcup: Dele inn i jevne lag.

Maxicup Storhamar: Dele inn i jevne lag.

Elverumsturnering: Dele inn i jevne lag.

Talentcup: Nivådifferensiert. De som ikke skal 

spille denne turneringen, bør få tilbud om å 

spille en annen turnering. 

LSK-nattcup:  Dele inn i jevne lag.

Norway cup/Danacup: Dele inn i jevne lag. Det 

kan forekomme unntak. Må diskuteres i teamet 

og med klubben. Klubben kan være åpne for 

andre løsninger.

Øvrig turnering(er): Dele inn i jevne lag.

Teamledere, lagledere og trenere har ansvaret 

for at dette fungerer i teamet.

Turneringen skal defineres fra teamet til 

spillere og foresatte før avreise. Målet er 

enten å utvikle spillerne for å vinne 

turneringen, eller å kun tenke miljø og 

utvikling. Målet skal gjennomføres og 

begrunnes. Til de i og rundt lagene.

Lagsinndeling på turneringer

NM: Nivådelt

Grue/Sandarcup: Dele inn i jevne lag.

Maxicup Storhamar: Dele inn i jevne lag.

Elverumsturnering: Dele inn i jevne lag.

Talentcup: Nivådifferensiert. De som ikke skal 

spille denne turneringen, bør få tilbud om å 

spille en annen turnering. 

LSK-nattcup:  Dele inn i jevne lag.

Norway cup/Danacup: Nivådifferensiert. 1 

førstelag og to jevne lag. Det kan forekomme 

unntak. Må diskuteres i teamet og med 

klubben. Klubben kan være åpne for andre 

løsninger.

Øvrig turnering(er): Dele inn i jevne lag.

Teamledere, lagledere og trenere har ansvaret 

for at dette fungerer i teamet.

Dette dokumentet eies av Elverum Fotball og skal ikke brukes 
eller kopieres uten tillatelse fra klubben



13 år 14 år 15 år 16-17 år
Sonelag/uttak Trenere rapporterer inn forslag på hvilke 

spillere som bør få delta på sonesamling 

til spillerutvikler og utviklingssjef. 

Det er viktig at spillerne selv ønsker dette. 

Det skal kommuniseres at de kan få 

samme mulighet senere, hvis dette er 

langt utenfor komfortsonen.

Trenere og spillerutvikler skal 

kommunisere med foresatte og spillere 

om hva sone er, og hvordan dette 

gjennomføres.

Ved uttak ser vi etter spillere som trener 

mye, har tilstedeværelse på trening, 

tester egne grenser, er nysgjerrige, har 

gode tekniske ferdigheter og koordinative

egenskaper.

Det er viktig å presisere at vi ønsker å 

vurdere potensialet til spilleren i fremtid.

Generelt pensum Alt vi jobber med handler om ønsket 

identitet og klubbens verdier. Dette settes 

i praksis på treningene. Derfor er det laget 

ferdige økter som hjelpemiddel for 

trenerne.

Teamledere, lagledere og trenere har 

ansvaret for at dette fungerer i teamet.

Alt vi jobber med handler om ønsket 

identitet og klubbens verdier. Dette settes 

i praksis på treningene. Derfor er det laget 

ferdige økter som hjelpemiddel for 

trenerne.

Teamledere, lagledere og trenere har 

ansvaret for at dette fungerer i teamet.

Alt vi jobber med handler om ønsket 

identitet og klubbens verdier. Dette 

settes i praksis på treningene. Derfor er 

det laget ferdige økter som hjelpemiddel 

for trenerne.

Teamledere, lagledere og trenere har 

ansvaret for at dette fungerer i teamet.

Alt vi jobber med handler om ønsket 

identitet og klubbens verdier. Dette 

settes i praksis på treningene. Derfor er 

det laget ferdige økter som hjelpemiddel 

for trenerne.

Teamledere, lagledere og trenere har 

ansvaret for at dette fungerer i teamet.

Dette dokumentet eies av Elverum Fotball og skal ikke brukes 



13 år 14 år 15 år 16-17 år

Tilrettelegge for de som er 

aktive i flere aktiviteter

Vi ønsker samarbeid mellom idrettene, slik 

at vi kan lage en fin treningsplan for enkelt 

spiller.

Spillerne må ikke velge idrett, og våre 

trenere skal bidra slik at spillerne ikke får 

dårlig samvittighet for å velge bort 

treninger eller kamper. Spillere og 

foresatte må få velge dette selv.

Fravær pga en annen idrett bør ikke få 

konsekvenser for spilleren, så lenge dette 

er planlagt med trenere/spillerutviklere på 

begge idretter. Vi ønsker derfor at våre 

trenere tar kontakt med trenerne til de 

andre idrettene for samarbeid. Dette er 

teamets ansvar. 

Vi ønsker samarbeid mellom idrettene, slik 

at vi kan lage en fin treningsplan for enkelt 

spiller.

Spillerne må ikke velge idrett, og våre 

trenere skal bidra slik at spillerne ikke får 

dårlig samvittighet for å velge bort 

treninger eller kamper. Spillere og foresatte 

må få velge dette selv.

Fravær pga en annen idrett bør ikke få 

konsekvenser for spilleren, så lenge dette er 

planlagt med trenere/spillerutviklere på 

begge idretter. Vi ønsker derfor at våre 

trenere tar kontakt med trenerne til de 

andre idrettene for samarbeid. Dette er 

teamets ansvar. 

Vi ønsker samarbeid mellom idrettene, slik 

at vi kan lage en fin treningsplan for enkelt 

spiller.

Spillerne må ikke velge idrett, og våre 

trenere skal bidra slik at spillerne ikke får 

dårlig samvittighet for å velge bort 

treninger eller kamper. Spillere og 

foresatte må få velge dette selv.

Fravær pga en annen idrett bør ikke få 

konsekvenser for spilleren, så lenge dette 

er planlagt med trenere/spillerutviklere på 

begge idretter. Vi ønsker derfor at våre 

trenere tar kontakt med trenerne til de 

andre idrettene for samarbeid. Dette er 

teamets ansvar. 

Vi ønsker samarbeid mellom idrettene, slik 

at vi kan lage en fin treningsplan for enkelt 

spiller.

Spillerne må ikke velge idrett, og våre 

trenere skal bidra slik at spillerne ikke får 

dårlig samvittighet for å velge bort 

treninger eller kamper. Spillere og 

foresatte må få velge dette selv.

Fravær pga en annen idrett bør ikke få 

konsekvenser for spilleren, så lenge dette 

er planlagt med trenere/spillerutviklere på 

begge idretter. Vi ønsker derfor at våre 

trenere tar kontakt med trenerne til de 

andre idrettene for samarbeid. Dette er 

teamets ansvar. 

Fysiske tester Ingen tester

Vi legger inn fysisk trening og 

kordinasjonstrening i fotballøktene. Mye 

av dette skjer med ball. Vi adapterer 

scener og muskler for å unngå skader. 

Belastningen er egen vekt, medisinballer 

og lette manualer. 

Teamledere, lagledere og trenere har 

ansvaret for at dette fungerer i teamet.

Ingen tester

Vi legger inn fysisk trening og 

koordinasjonstrening i fotballøktene. Mye 

av dette skjer med ball.  Vi adapterer scener 

og muskler for å unngå skader. Belastningen 

er egen vekt, medisinballer og lette 

manualer. 

Teamledere, lagledere og trenere har 

ansvaret for at dette fungerer i teamet.

En kan ha tester, men dette er absolutt 

ingen nødvendighet:

• Hurtiget: 10 m og 30?

• Klubbens fleksibilitetstest?

• Stille lengde?

Vi legger inn fysisk trening og 

koordinasjonstrening i fotballøktene.  Mye 

av dette skjer med ball. Vi adapterer scener 

og muskler for å unngå skader og ha 

prestasjonsutvikling. Belastningen er egen 

vekt, medisinballer og lette manualer.

Teamledere, lagledere og trenere har 

ansvaret for at dette fungerer i teamet.

En kan ha tester, men dette er absolutt 

ingen nødvendighet:

• Hurtiget: 10 m og 30?

• Klubbens fleksibilitetstest?

• Stille lengde?

Vi legger inn fysisk trening og 

koordinasjonstrening i fotballøktene.  Mye 

av dette skjer med ball. Vi adapterer scener 

og muskler for å unngå skader og ha 

prestasjonsutvikling. Belastningen er egen 

vekt, medisinballer og lette manualer.

Teamledere, lagledere og trenere har 

ansvaret for at dette fungerer i teamet.



13 år 14 år 15 år 16-17 år
Utviklingssamtaler Alle spillerne skal ha minst en individuell 

samtale i april/mai med trenere.

Det skal være en oppfølgingssamtale i 

august/ september. Spilleren skal stille 

forberedt til utviklingssamtalen. Treneren 

bruker klubbens mal. Det er klubbens 9 

spørsmål. Treneren kan legge til flere 

spørsmål, hvis det er ønskelig.

Alle spillerne skal ut i fra samtalen ha 1-3 

utviklingsmål. Det viktigste utviklingsmålet er 

det utøveren er god på(sosialt, fysisk, teknisk 

eller taktisk).

Spørsmål til utviklingssamtalen

1. Hvordan har du det? Hvordan går det 

på skolen?

2. Hva ønsker du med fotballen?

3. Hva synes du om treningene og 

kampene? Hva kunne vært gjort 

annerledes?

4. Er du aktiv i andre idretter? Er det 

tilrettelagt slik at du synes at idrettene 

er morsomme å være med på?

5. Hva er du god på?

6. Hva kan du bli flinkere til?

7. Hva synes du at bør være dine 

utviklingsmål?

8. Hvordan kan du trene på 

utviklingsmålene?

9. Er det noe annet du ønsker å snakke 

om?

Teamledere, lagledere og trenere har 

ansvaret for at dette fungerer i teamet.

Alle spillerne skal ha minst en individuell 

samtale i april/mai med trenere.

Det skal være en oppfølgingssamtale i august/ 

september. Spilleren skal stille forberedt til 

utviklingssamtalen. Treneren bruker klubbens 

mal. Det er klubbens 9 spørsmål. Treneren 

kan legge til flere spørsmål, hvis det er 

ønskelig.

Alle spillerne skal ut i fra samtalen ha 1-3 

utviklingsmål. Det viktigste utviklingsmålet er 

det utøveren er god på(sosialt, fysisk, teknisk 

eller taktisk).

Spørsmål til utviklingssamtalen

1. Hvordan har du det? Hvordan går det 

på skolen?

2. Hva ønsker du med fotballen?

3. Hva synes du om treningene og 

kampene? Hva kunne vært gjort 

annerledes?

4. Er du aktiv i andre idretter? Er det 

tilrettelagt slik at du synes at idrettene 

er morsomme å være med på?

5. Hva er du god på?

6. Hva kan du bli flinkere til?

7. Hva synes du at bør være dine 

utviklingsmål?

8. Hvordan kan du trene på 

utviklingsmålene?

9. Er det noe annet du ønsker å snakke 

om?

Teamledere, lagledere og trenere har 

ansvaret for at dette fungerer i teamet.

Alle spillerne skal ha minst en individuell 

samtale i april/mai med trenere.

Det skal være en oppfølgingssamtale i 

august/ september. Spilleren skal stille 

forberedt til utviklingssamtalen. Treneren 

bruker klubbens mal. Det er klubbens 9 

spørsmål. Treneren kan legge til flere 

spørsmål, hvis det er ønskelig.

Alle spillerne skal ut i fra samtalen ha 1-3 

utviklingsmål. Det viktigste utviklingsmålet er 

det utøveren er god på(sosialt, fysisk, teknisk 

eller taktisk).

Spørsmål til utviklingssamtalen

1. Hvordan har du det? Hvordan går det 

på skolen?

2. Hva ønsker du med fotballen?

3. Hva synes du om treningene og 

kampene? Hva kunne vært gjort 

annerledes?

4. Er du aktiv i andre idretter? Er det 

tilrettelagt slik at du synes at idrettene 

er morsomme å være med på?

5. Hva er du god på?

6. Hva kan du bli flinkere til?

7. Hva synes du at bør være dine 

utviklingsmål?

8. Hvordan kan du trene på 

utviklingsmålene?

9. Er det noe annet du ønsker å snakke 

om?

Teamledere, lagledere og trenere har 

ansvaret for at dette fungerer i teamet.

Alle spillerne skal ha minst en individuell 

samtale i april/mai med trenere.

Det skal være en oppfølgingssamtale i 

august/ september. Spilleren skal stille 

forberedt til utviklingssamtalen. Treneren 

bruker klubbens mal. Det er klubbens 9 

spørsmål. Treneren kan legge til flere 

spørsmål, hvis det er ønskelig.

Alle spillerne skal ut i fra samtalen ha 1-3 

utviklingsmål. Det viktigste utviklingsmålet er 

det utøveren er god på(sosialt, fysisk, teknisk 

eller taktisk).

Spørsmål til utviklingssamtalen

1. Hvordan har du det? Hvordan går det 

på skolen?

2. Hva ønsker du med fotballen?

3. Hva synes du om treningene og 

kampene? Hva kunne vært gjort 

annerledes?

4. Er du aktiv i andre idretter? Er det 

tilrettelagt slik at du synes at idrettene 

er morsomme å være med på?

5. Hva er du god på?

6. Hva kan du bli flinkere til?

7. Hva synes du at bør være dine 

utviklingsmål?

8. Hvordan kan du trene på 

utviklingsmålene?

9. Er det noe annet du ønsker å snakke 

om?

Teamledere, lagledere og trenere har 

ansvaret for at dette fungerer i teamet.



13 år 14 år 15 år 16 år
Spillere som 

ønsker å gi seg

Treneren skal alltid gjennomføre en 

sluttsamtale med de som slutter, for å 

finne ut om de kanskje vil være en del 

av miljøet.

Treneren skal alltid gjennomføre en 

sluttsamtale med de som slutter, for å 

finne ut om de kanskje vil være en del av 

miljøet.

Treneren skal alltid gjennomføre en 

sluttsamtale med de som slutter, for å 

finne ut om de kanskje vil være en del av 

miljøet.

Treneren skal alltid gjennomføre en 

sluttsamtale med de som slutter, for å 

finne ut om de kanskje vil være en del av 

miljøet.

Spørsmål til 

sluttsamtalen

Spørsmål til sluttsamtalen

1. Hva er årsaken til at du slutter?

2. Er det noe vi kan gjøre, slik at du vil 

fortsette?

3. Er det noe du skulle ønske hadde 

vært gjort annerledes?

4. Ønsker du å bidra rundt laget eller 

klubben på andre måter(dømming 

osv)?

Lykke til videre☺

Spørsmål til sluttsamtalen

1. Hva er årsaken til at du slutter?

2. Er det noe vi kan gjøre, slik at du vil 

fortsette?

3. Er det noe du skulle ønske hadde vært 

gjort annerledes?

4. Ønsker du å bidra rundt laget eller 

klubben på andre måter(dømming 

osv)?

Lykke til videre☺

Spørsmål til sluttsamtalen

1. Hva er årsaken til at du slutter?

2. Er det noe vi kan gjøre, slik at du vil 

fortsette?

3. Er det noe du skulle ønske hadde vært 

gjort annerledes?

4. Ønsker du å bidra rundt laget eller 

klubben på andre måter(dømming 

osv)?

Lykke til videre☺

Spørsmål til sluttsamtalen

1. Hva er årsaken til at du slutter?

2. Er det noe vi kan gjøre, slik at du vil 

fortsette?

3. Er det noe du skulle ønske hadde 

vært gjort annerledes?

4. Ønsker du å bidra rundt laget eller 

klubben på andre måter(dømming 

osv)?

Lykke til videre☺

De som er skadet Spillere som er skadet bør i blant møte 

opp på trening. Trenerteamet lager et 

program for de som skadet.

Teamledere, lagledere og trenere har 

ansvaret for at dette fungerer i teamet.

Spillere som er skadet bør i blant møte 

opp på trening. Trenerteamet lager et 

program for de som skadet.

Teamledere, lagledere og trenere har 

ansvaret for at dette fungerer i teamet.

Spillere som er skadet, bør i blant møte 

opp på trening. Trenerteamet lager et 

program for de som skadet.

Teamledere, lagledere og trenere har 

ansvaret for at dette fungerer i teamet.

Spillere som er skadet, bør i blant møte 

opp på trening. Trenerteamet lager et 

program for de som skadet.

Teamledere, lagledere og trenere har 

ansvaret for at dette fungerer i teamet.

Dette dokumentet eies av Elverum Fotball og skal ikke brukes 
eller kopieres uten tillatelse fra klubben



13 - 19 år
Ansvarsoppgaver

Spillerutvikler

Tett kontakt med ungdommene individuelt. Alle skal bli sett.

Bidra til at utøverne trives og at det sportslige er godt.

Tett dialog med trenere og lagledere.

Lage individuelle planer for spillere og gjennomføre ekstra treninger.

Ansvarsoppgaver teamledere Overordnet ansvar for at teamet fungerer. Leder for lagledere.

Sørge for at dokumentet til klubben blir fulgt. Bruke dokumentet på møter.

Oversikt over spillerlogistikk til kamper, turneringer og treninger.

Ansvarsoppgaver

trenere

Ansvaret for at alle spillere blir sett

Treningsopplegg

Laguttak

Kampledelse

Delta på klubbens møter

Følger opp hver enkelt spiller best mulig

skape et godt miljø i gruppen/laget

Foreslå evt. hospitering til klubbansvarlig

Alle BØR så langt det lar seg gjøre inviteres til kamp senest en uke før kampstart. Dette med tanke på planlegging av kjøring, nok spillere 
Ansvarsoppgaver lagledere Administrativ leder

Oppdatere spillelister til hjemmesiden

Orientere administrasjonen fortløpende om spillere som kommer til og de som slutter

Arrangere foreldremøter med teamet

Sam. med trenerne om sp.møter

Kjent med Sportslig utviklingsplan

Informasjonsansvarlig for sitt lag, hjemmeside eller annen kommunikasjonskanal (f.eks facebook)

Påmelding til cuper

Påfylling av førstehjelpskoffert

Bestilling av utstyr. Utfylling av dommerkort, signering og kontroll av kortet etter kamp

Ansvarlig for intern registrering av gule/røde kort, og oversikt over når spillere skal stå over pga. karantene.

Ansvarlig for omberamming av kamper. Logistikkansvarlig ved bortekamper

Deltar på klubbens trener- og lagledermøter

Delta på kretsens ABC- laglederkurs

Alle BØR så langt det lar seg gjøre inviteres til kamp senest en uke før kampstart. Dette med tanke på planlegging av kjøring, nok spillere osv.

Teamledere, lagledere og trenere har ansvaret for at dette fungerer i teamet.



IDENTITET ELVERUMSSPILLEREN OG LEDEREN
(LAGT INN I DE FERDIGE ØKTENE)

Dette dokumentet eies av Elverum Fotball og skal ikke brukes 
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LEDEREN
«VI SKAPER MINNER»

Uredd, nyskapende 
og kreativ

Elsker fokus på hvert 
enkelt menneske. Ser 
alle spillerne

Elsker spill med korte 
pauser på treningene

Mest 
implisitt(oppdagede) 
læring

Fremhever det 
positive. Gir 
individuelle 
tilbakemeldinger

Skaper trygghet og 
glede

Høflig, smilende, 
positiv og ryddig

Samler alle før og etter 
trening og skryter av 
spillere

Teamledere, lagledere og trenere har 

ansvaret for at dette fungerer i teamet.

95-100% av det vi 
gjør på trening, gjør 
vi MED ball

Følger klubbens 
plan

Dette dokumentet eies av Elverum Fotball og skal ikke brukes 
eller kopieres uten tillatelse fra klubben



ANGREPSDYKTIG OMSTILLINGSDYKTIG FORSVARSDYKTIG FYSIKK DANNELSE

Uredd, nyskapende og
kreativ

Vinner igjen ballen Vinner ball Frekvens i beina og 
orker repeterte sprints

Høflig, ryddig, 
positiv og smilende 

Trygg og rolig med 
ball. Søker 
kombinasjonsspill

Eksploderer i kontring Soneorientert med 
rask forflytning

Teamledere, lagledere og trenere 

har ansvaret for at dette fungerer i 

teamet.

Sterk 
kjernemuskulatur

Søker å lykkes 
samtidig som en 
bryr seg om andre

Dette dokumentet eies av Elverum Fotball og skal ikke brukes 
eller kopieres uten tillatelse fra klubben

SPILLEREN            
«VI SKAPER MINNER»



PLAN FOR Å UTVIKLE MENNESKER OG LAGE EN SUNN PRESTASJONSKULTUR
(LAGT INN I DE FERDIGE ØKTENE)

Dette dokumentet eies av Elverum Fotball og skal ikke brukes 
eller kopieres uten tillatelse fra klubben



Formingsfasen Kritisk utviklingsfase Profesjonaliseringsfasen

Lære å like spillet
6-8 år

Lære å mestre spillet
9-12 år

Lære å trene
13-14 år

Lære å konkurrere
15-16 år

Lære å vinne
17-19 år

❑ Lekbetont
❑ Introduksjon av basisferdigheter 

– skape grunnlag for økt mestring
❑ Trigge spillerne til å søke 

forbedringer gjennom 
konkurranser på treningene

❑ Tørre å utforske og bruke 
ferdighetene i kampen

❑ Utvikling av basisferdigheter
❑ Lære å opptre sammen i forsvar 

og angrep
❑ Ha et utviklingstema for kampen
❑ Trigge spillerne til å søke 

forbedringer gjennom 
konkurranser på treningene

❑ Innramming av øktene
❑ Etablere god og allsidig 

treningskultur gjennom 
fellestrening, egentrening og 
introduksjon av fysisk trening –
trene nok

❑ Utviklingsmål
❑ Bli bevisst på egne 

ferdigheter/spisskompetanse
❑ Perfeksjonering av 

basisferdigheter i relasjon med 
andre.

❑ Lære om kosthold, søvn, 
restitusjon – 24-timersutøveren

❑ Lære om trening – hva trene på 
og hvordan

❑ Lære å regulere totalbelastning
❑ Jobbe med forståelse i spill.
❑ Utvikle spisskompetanse

Kampplattform - få referanser

❑ Innramming av øktene
❑ Intensitetsregulering av 

øktene
❑ Utvikle treningskulturen 

gjennom styrke kjerne og 
spesifikk styrke – trene nok

❑ Utviklingsmål
❑ Utvikle spisskompetanse
❑ Kampplattform -
❑ Prestasjonsfokus
❑ Lære å hvordan å gjøre gode 

prestasjoner
❑ Økt fokus på konkurranse på 

trening med belønning til 
vinnerne

❑ Etablere vaner for kosthold, 
søvn, restitusjon – 24-
timersutøveren

❑ Bli bevisst på totalbelastning 
trening/kamp/skole/fritid og 
hvordan regulere den

❑ Jobbe med forståelse i spill.
❑ Perfeksjonere 

spisskompetanse

❑ Innramming av øktene
❑ Intensitetsregulering av øktene
❑ Perfeksjonere spisskompetanse
❑ Kampplattform
❑ Utviklingsmål
❑ Ha en målrettet og spesifikk

treningskultur – trene nok
❑ Prestasjons- og resultatfokus
❑ Lære å spille på resultat
❑ Lære å håndtere ulike faser i kamper
❑ Kunne ta hensyn til motspill
❑ Sterkt fokus på konkurranse på 

trening med belønning til vinnerne
❑ Etterleve kravene til 24-

timersutøveren
❑ I stand til å styre totalbelastning

Dette dokumentet eies av Elverum Fotball og skal ikke brukes 
eller kopieres uten tillatelse fra klubben



År Veiledning Mesterlære Likemannslæring Selvregulering/
mentalitet

Lære å 
like 

spillet

Lek

6 ❑ Rose innsats i plenum
❑ Gi minst en positiv tilbakemelding til alle 

spillerne
❑ Spørre spillerne i plenum hva de har lært

❑ Treneren viser ❑ Lære av hverandre gjennom
at treneren roser enkelte for 
innsats

❑ Lidenskapelig omfavne leken
❑ Håndtere relasjoner gjennom å møte 

andre barn og forholde seg til 
voksne

❑ Søke å lykkes

7 ❑ Rose innsats i plenum
❑ Gi minst en positiv tilbakemelding til alle 

spillerne
❑ Spørre spillerne i plenum hva de har lært

❑ Treneren viser
❑ La ulike spillere vise en 

ferdighet (finte, vending etc)

❑ Lære av hverandre gjennom
at treneren roser enkelte for 
innsats

❑ Lidenskapelig omfavne leken
❑ Håndtere relasjoner gjennom å møte 

andre barn og forholde seg til 
voksne

❑ Søke å lykkes

8 ❑ Rose innsats i plenum
❑ Gi minst en positiv tilbakemelding til alle 

spillerne
❑ Spørre spillerne i plenum hva de har lært
❑ Individuell coaching

❑ Treneren viser
❑ La ulike spillere vise en 

ferdighet (finte, vending etc)

❑ Lære av hverandre gjennom
at treneren roser enkelte for 
innsats

❑ Lidenskapelig omfavne leken
❑ Håndtere relasjoner gjennom å møte 

andre barn og forholde seg til 
voksne

❑ Søke å lykkes

Læringsmøtene

Dette dokumentet eies av Elverum Fotball og skal ikke brukes 
eller kopieres uten tillatelse fra klubben



År Veiledning Mesterlære Likemannslæring Selvregulering/mentalitet

Lære å 
mestre 
spillet

Mestre 
og utvikle

9 ❑ Rose innsats i plenum
❑ Gi minst en positiv tilbakemelding til 

alle spillerne
❑ Trekke fram spillere som tør å prøve på

ting i kampen
❑ Spørre spillerne i plenum hva de har 

lært
❑ Individuell coaching

❑ Treneren viser
❑ La ulike spillere vise en 

ferdighet (finte, vending etc)
❑ Oppfordres til å se verdens 

beste på Youtube

❑ Lære av hverandre gjennom at 
treneren roser enkelte for innsats og 
tør å utfordre seg selv

❑ Lidenskapelig omfavne leken
❑ Håndtere relasjoner ved å møte andre barn 

og forholde seg til nye voksne på trening
❑ Søke å lykkes
❑Mestre nye situasjoner og nye miljøer 

gjennom felles trening
❑ Selvregulering gjennom å reflektere over 

egne ferdigheter og innsats

10 ❑ Rose innsats i plenum
❑ Gi minst en positiv tilbakemelding til 

alle spillerne
❑ Trekke fram spillere som tør å prøve på

ting i kampen
❑ Spørre spillerne i plenum hva de har 

lært
❑ Individuell coaching og i gruppe

❑ Treneren viser
❑ La ulike spillere vise en 

ferdighet (finte, vending etc)
❑ Oppfordres til å se verdens 

beste på Youtube

❑ Lære av hverandre gjennom at 
treneren roser enkelte for innsats og 
tør å utfordre seg selv

❑ Lidenskapelig omfavne leken
❑ Håndtere relasjoner ved å møte andre barn 

og forholde seg til nye voksne på trening
❑ Søke å lykkes
❑Mestre nye situasjoner og nye miljøer 

gjennom felles trening
❑ Selvregulering gjennom å reflektere over 

egne ferdigheter og innsats

11 ❑ Rose innsats i plenum
❑ Gi minst en positiv tilbakemelding til 

alle spillerne
❑ Trekke fram spillere som tør å prøve på

ting i kampen
❑ Individuell, løpende og gruppe-coaching

❑ Treneren viser
❑ La ulike spillere vise en 

ferdighet (finte, vending etc
❑ Oppfordres til å se verdens 

beste på Youtube

❑ Lære av hverandre gjennom at 
treneren roser enkelte for innsats og 
tør å utfordre seg selv

❑ Gi spillere i grupper på 2v2, 3v3 i 
oppgave å gi positive 
tilbakemeldinger etter økta/kampen

❑ Lidenskapelig omfavne leken
❑ Søke å lykkes
❑ Håndtere relasjoner
❑Mestre nye situasjoner og nye miljøer
❑ Selvregulering og persepsjon
❑Mestre medgang og motgang

12 ❑ Rose innsats i plenum
❑ Gi minst en positiv tilbakemelding til 

alle spillerne
❑ Trekke fram spillere som tør å prøve på

ting i kampen
❑ Fremheve prestasjoner og adferd i 

gruppe
❑ Individuell, løpende og gruppe-coaching

❑ La ulike spillere vise en 
ferdighet (finte, vending etc

❑ Oppfordres til å se verdens 
beste på Youtube

❑ Ballgutter på a-kamp

❑ Lære av hverandre gjennom at 
treneren roser enkelte for innsats og 
tør å utfordre seg selv

❑ Spillerne evaluerer sekvenser i økta i 
grupper under og etter trening

❑ Gi spillere i grupper på 2v2, 3v3 i 
oppgave å gi positive 
tilbakemeldinger etter økta/kampen

❑ Lidenskapelig omfavne leken
❑ Søke å lykkes
❑ Håndtere relasjoner
❑Mestre nye situasjoner og nye miljøer
❑ Selvregulering 
❑ Persepsjon
❑Mestre medgang og motgang

Dette dokumentet eies av Elverum Fotball og skal ikke brukes 
eller kopieres uten tillatelse fra klubben



År Veiledning Mesterlære Likemannslæring Selvregulering/
mentalitet

Lære å trene

Utvikle
Forbedre

13 ❑ Rose innsats i plenum
❑ Gi minst en positiv tilbakemelding til alle spillerne
❑ Trekke fram spillere som tør å prøve på ting i 

kampen
❑ Fremheve prestasjoner i gruppe
❑ Sette spillerne i situasjoner der de kontinuerlig 

reflekterer over egne utviklingsmål i trening og 
kamp

❑ Individuell, løpende og gruppe-coaching
❑ Utviklingsfokus

❑ Ballgutter på a-kamp
❑ Hospitering
❑ Oppfordres til å se verdens 

beste på video/tv
❑ Se a-laget trene. 

❑ Lære av hverandre 
gjennom at treneren roser 
enkelte for innsats og tør å 
utfordre seg selv

❑ Spillerne evaluerer 
sekvenser i økta i grupper 
under og etter trening

❑ Gi spillere i grupper på 
2v2, 3v3 i oppgave å gi 
positive tilbakemeldinger 
hverandre etter 
økta/kampen

❑ Lidenskapelig omfavne 
leken

❑ Søke å lykkes gjennom 
utviklingsmål

❑ Håndtere relasjoner
❑Mestre nye miljøer
❑ Selvregulering før, under 

og etter trening/kamp, se 
klipp av seg selv

❑ Persepsjon
❑Mestre medgang
❑Mestre motgang
❑ Håndtere press

14 ❑ Rose innsats i plenum
❑ Gi minst en positiv tilbakemelding til alle spillerne
❑ Trekke fram spillere som tør å prøve på ting i 

kampen
❑ Alltid fremheve utøveren som gjør noe utenom 

det vanlige
❑ Sette spillerne i situasjoner der de kontinuerlig 

reflekterer over egne utviklingsmål i trening og 
kamp

❑ Individuell, løpende og gruppe-coaching
❑ Utviklingsfokus

❑ Se a-kamp sammen
❑ Hospitering
❑ Oppfordres til å se verdens 

beste på video/tv
❑ Rolletrening med a-

lagspillere
❑ Se a-laget trene

❑ Spillerne evaluerer 
sekvenser i økta i grupper 
under og etter trening

❑ Gi spillere i grupper på 
2v2, 3v3 i oppgave å 
evaluere økta/kampen

❑ Se videoklipp av laget i 
kamp i mindre grupper

❑ Lidenskapelig omfavne 
leken

❑ Søke intenst å lykkes 
gjennom utviklingsmål

❑ Håndtere relasjoner
❑Mestre nye miljøer
❑ Selvregulering før, under 

og etter trening/kamp, se 
klipp av seg selv

❑ Persepsjon
❑Mestre medgang
❑Mestre motgang
❑ Håndtere press
❑ Prestere på min måte
❑ Regulere totalbelastning

Dette dokumentet eies av Elverum Fotball og skal ikke brukes 
eller kopieres uten tillatelse fra klubben



År Veiledning Mesterlære Likemannslæring Selvregulering/ 
mentalitet

Lære å 
konkurrere

Utvikle
Prestere

15 ❑ Fremheve prestasjoner i gruppe
❑ Sette spillerne i situasjoner der de 

kontinuerlig reflekterer over egne 
utviklingsmål i trening og kamp

❑ Utfordre spillere til evaluering i grupper
❑ Individuell, løpende og gruppe-coaching

❑ Utvikling- og prestasjonsfokus

❑ Se a-kamp sammen
❑ Rolletrening med a-lagsspillere
❑ Referanse-hospitering a-laget
❑ Se verdens beste på video/tv

❑ Spillerne evaluerer sekvenser i økta i 
grupper under og etter trening

❑ Gi spillere i grupper på 2v2, 3v3 i 
oppgave å evaluere økta/kampen

❑ Se videoklipp av laget i kamp i 
mindre grupper

❑ Enkeltspillere/spiller i små grupper 
viser videoklipp av verdens beste 
eller eget lag for diskusjon

❑ Lidenskapelig omfavne leken
❑ Søke intenst å lykkes gjennom 

utviklingsmål
❑ Håndtere relasjoner
❑Mestre nye miljøer
❑ Selvregulering før, under og etter 

trening/kamp, se klipp av seg selv
❑ Persepsjon
❑Mestre medgang
❑Mestre motgang
❑ Håndtere press
❑ Prestere på min unike måte
❑ Regulere totalbelastning

16 ❑ Fremheve prestasjoner i gruppe
❑ Sette spillerne i situasjoner der de 

kontinuerlig reflekterer over egne 
utviklingsmål i trening og kamp

❑ Utfordre spillere til evaluering i grupper
❑ Individuell, løpende og gruppe-coaching
❑ Utvikling- og prestasjonsfokus

❑ Se a-kamp sammen
❑ Rolletrening med a-lagsspillere
❑ Referanse-hospitering a-laget
❑ Se verdens beste på video/tv

❑ Spillerne evaluerer sekvenser i økta i 
grupper under og etter trening

❑ Gi spillere i grupper på 2v2, 3v3 i 
oppgave å evaluere økta/kampen

❑ Se videoklipp av laget i kamp i 
mindre grupper

❑ Enkeltspillere/spiller i små grupper 
viser videoklipp av verdens beste 
eller eget lag for diskusjon

❑ Lidenskapelig omfavne leken
❑ Søke intenst å lykkes gjennom 

utviklingsmål
❑ Håndtere relasjoner
❑Mestre nye miljøer
❑ Selvregulering før, under og etter 

trening/kamp, se klipp av seg selv
❑ Persepsjon
❑Mestre medgang
❑Mestre motgang
❑ Håndtere press
❑ Prestere på min unike måte
❑ Regulere totalbelastning
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År Veiledning Mesterlære Likemannslæring Selvregulering/mentalitet

Lære å vinne

Utvikle 
Prestere

Vinne

17-19 ❑ Fremheve prestasjoner i gruppe
❑ Sette spillerne i situasjoner der de 

kontinuerlig reflekterer over egne 
utviklingsmål i trening og kamp

❑ Utfordre spillere til evaluering i 
grupper

❑ Individuell, løpende og gruppe-
coaching

❑ Utvikling-, prestasjon- og 
resultatfokus

❑ Se a-kamp sammen
❑ Rolletrening med a-lagsspillere
❑ Se verdens beste på video/tv

❑ Spillerne evaluerer sekvenser i 
økta i grupper under og etter 
trening

❑ Gi spillere i grupper på 2v2, 
3v3 i oppgave å evaluere 
økta/kampen

❑ Enkeltspillere gjør evaluering 
av trening/kamp

❑ Se videoklipp av laget i kamp i 
mindre grupper

❑ Enkeltspillere/spiller i små 
grupper viser videoklipp av 
verdens beste eller eget lag for 
diskusjon

❑ Lidenskapelig omfavne leken
❑ Selvregulering før, under og etter 

trening/kamp
❑ Se videoklipp av seg selv
❑ Håndtere press, medgang og motgang 

(krets, landsdel, landslag, a-lag)
❑ Søker intenst å lykkes
❑ Presterer på min ulike måte
❑ Håndtere relasjoner (nye trenere, 

ledere)
❑ Persepsjon og antesipasjon
❑ Jobbe intenst med utviklingsmål

Spille for å 
vinne

Prestere
Vinne

A-lag ❑ Utfordre spillere til evaluering i 
grupper

❑ Individuell, løpende og gruppe-
coaching

❑ Utvikling-, prestasjon- og 
resultatfokus

❑ Gruppas prestasjonskultur
❑ Indre selvjustis
❑ Se videoklipp av laget i kamp i 

mindre grupper

❑ Lidenskapelig omfavne leken
❑ Selvregulering før, under og etter 

trening/kamp
❑ Se videoklipp av seg selv
❑ Håndtere press, medgang og motgang 

(krets, landsdel, landslag, a-lag)
❑ Søker intenst å lykkes
❑ Presterer på min ulike måte
❑ Håndtere relasjoner (nye trenere, 

ledere)
❑ Persepsjon og antesipasjon
❑ Jobbe intenst med utviklingsmål
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HOLDNINGER

Sign. Foresatte _____________________

Sign. Spiller      _____________________

Signatur spiller/evt foresatte:

Alder Spillere Konsekvenser

13-19 år

Vise respekt for andre. Vi i Elverum Fotball hilser på de vi møter.
❑ Nulltoleranse for å slenge «dritt» til medspillere via 

melding, på nett eller trening
❑ Respektere trenere ved å ha fokus på trening
❑ Vi skal respektere dommere/trenere og motstandere ved 

å hilse på dem før og etter kamp
❑ Den som tar igjen eller velger å ikke bryte inn/si i fra, har 

like mye skyld som den som starter. Dette tas opp med 
trener/lagleder

Vise innsats
❑ Innsats gjennom oppmøte på trening
❑ Gjøre ditt beste 

Være en lojal og positiv medspiller - oppbakking

Ta ansvar for utstyret – ordenspersoner 

Teamledere, lagledere og trenere har ansvaret for at dette fungerer i teamet.

❑ Vi skal alltid fremheve de som er flinke til å bidra positivt. 
Dette gjør vi oftest mulig i plenum, slik at andre hører det.

❑ Sitter på benken/utelates fra neste kamp. Ny spiller får 
muligheten.

❑ Flyttes ned i treningsgruppe, Ny spiller får muligheten.
❑ Settes på «benken» på trening/sendes hjem. Ny spiller får 

muligheten.
❑ Samtaler med spiller/foreldre med trener i etterkant. Prøve 

å snu dette til noe positivt og se fremover.

❑ Ytterste konsekvens for alle regelbrudd kan være 
«karantene» eller utestengelse fra klubb.
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TRENING

Alder Spillere Trenere/ledere

13-19 år

❑ Innrette seg etter ramma for treningen
❑ Melde avbud til treningen direkte til trener
❑ Sosialisering – vise respekt for andre, ta vare på 

hospitanter
❑ Vise innsats
❑ Positivt kroppsspråk
❑ Være en lojal og positiv medspiller - oppbakking
❑ Ta ansvar for utstyret – ordenspersoner 
❑ Lagforståelse – alle flytter mål
❑ Selvregulering i pauser

Teamledere, lagledere og trenere har ansvaret for at dette fungerer i teamet.

❑ Vi skal alltid fremheve de som er flinke til å bidra positivt. 
Dette gjør vi oftest mulig i plenum, slik at andre hører det.

❑ Stille forberedt – følge økta til klubben
❑ Rose innsats hos enkeltspillere i plenum. Belønn den som 

gjør noe uventet. Forsterk den som gjør noe på det 
høyeste nivå. Plukk da gjerne enkeltsituasjoner

❑ Raus med ros – minst en positiv tilbakemelding til alle
❑ Forsterke gode holdninger
❑ Slå ned på/rapporter stygg språkbruk, rasisme, 

diskriminering. Reaksjon: starter/sitter på benken eller 
utelates fra kamp. Ny spiller får da muligheten.

❑ Være  ferdig skiftet til trening
❑ Personlig utstyr settes alltid på rekke  inntil 

reklameskiltene

❑ Vis hensyn til de som trener før eller etter oss
❑ Tydelige ramme for innledning og avslutning av økta
❑ Alltid hilse på hverandre
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KAMPER

Alder Spillere Trenere/ledere

13-19 år

❑ Fair Play-hilsen
❑ Utvise Fair Play
❑ Positiv og konstruktiv i tilbakemeldinger til 

medspilleres valg i spillet
❑ Være en lojal medspiller - oppbakking
❑ Rydde etter oss i garderoben
❑ Være gode vinnere og gode tapere

Teamledere, lagledere og trenere har ansvaret for at dette fungerer i teamet.

❑ Rose innsats og god oppførsel hos enkeltspillere i plenum
❑ Positiv og konstruktiv coaching
❑ Ha et utviklingstema for kampen
❑ Ta av spillere som ikke utøver Fair Play og kritiserer dommer. 

Fremheve høflighet. 
❑ Slå ned på stygg språkbruk, fremheve høflighet. 
❑ Påvirke spillerne til å gi positive tilbakemeldinger til 

hverandre – håndtere negative på to-mannshånd
❑ Heve oss over andres negative oppførsel. Vi er ikke slik.
❑ Ha ordenspersoner på kampene(ryddige garderober osv)
❑ Ved brudd på våre regler skal spilleren starte neste kamp på 

benken. Ny spiller får da muligheten.

❑ Alltid hilse på hverandre
❑ Vi ønsker at kun trenere og lagledere oppholder seg ”på 

benken”
❑ Ikke coaching fra andre enn de tilhørende laget 

❑ Alltid hilse på motstanderlagets trenere etter fair play-hilsen
❑ Alltid takke for kampen
❑ Gi ros til en god dommer
❑ Trenere skal alltid gi ros for noe til motstanderlaget
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REISER

Alder Spillere og trenere/ledere

13-19 år

❑ Vi reiser i Elverum Fotball-klær
❑ Vi representerer klubben i alt vi gjør
❑ Viser høflighet i køer
❑ Respekter avtalte tidspunkter
❑ Sitter samlet ved måltider og på fellesområder
❑ Rydder etter oss i matlokaler
❑ Hotellrommet forlates i orden
❑ Klasserom/gymsal skal være ryddet og børstet

Teamledere, lagledere og trenere har ansvaret for at dette fungerer i teamet.

❑ Alltid hilse på hverandre når vi møter opp
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