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6. Virkemidler for differensiering og individuell tilrettelegging
Innledning
For klubben er alle spillere like mye verdt. Likhet og likeverd betyr ikke at alle skal være like, men en
erkjennelse av at vi er forskjellige og at det bør tilrettelegges for ulike utfordringer i forhold til ønske,
modning og forutsetninger.
Målsetting
Sørge for at flest mulig spiller fotball lengst mulig, og samtidig tilrettelegge for at spilleren blir best
mulig.
Klubbansvar
• Sørge for god kommunikasjon / informasjon
o Mot seniorfotballen
o Mellom ungdomslagene.
o Mellom barnefotballgruppene
• Treningsfasilitet / plass / trenere
• Felles treningsgruppe for årsklassene
• Frivillige treninger på tvers av årsklassene
• Blå/hvitt – et tilbud til spillere i alderen 10-12 år som utviser god treningsiver og treningsvilje,
samt gode holdninger på og utenfor banen
Barnefotballen
Treneransvar i barnefotballen
• Differensiering i treningsøkta, alle må føle at de behersker øvelser og spillsekvenser
• Spillere på samme nivå bør samles i grupper under deler av treningsøktene for å skape
mestring på riktig nivå. Dette må ikke bli en permanent løsning under hele treningen.
• Juster plass og avstand istedenfor for mange ulike øvelser/riktig nivå
• Gi oppmerksomhet og positiv tilbakemeldinger på alle nivå.
• Meld på nok lag på årstrinnet
Ungdomsfotballen
Hospitering 13-19 år
• Klubben ønsker å tilby riktig kamp og treningshverdag som er tilpasset de spillerne som har
ett behov for større utfordringer enn hva de får i sin egen årsklasse. Dette er spillere som viser
stor interesse, har gode holdninger og samtidig har ett godt ferdighetsnivå.
Retningslinjer
• Spillerens behov for utfordringer skal gå foran lag og kampresultater.
• Respekter spillerens avgjørelser.
• Klubb, trenere, spiller og foresatte skal involveres ved en evt. hospiteringsordning for spillere
mellom 13-16 år.
• Bli enige om hospiteringsalternativ 1, 2, 3 eller 4 (se side 9.)
• Hospiterende spillere forventes å fortsatt utvise god innsats og holdninger og ta ansvar på sitt
opprinnelige lag underveis i hospiteringen, eller når ordningen avsluttes
Treneransvar i ungdomsfotballen
• De involverte trenerne skal lage en oversikt på hvor og når den aktuelle spilleren skal delta.
• De involverte trenerne skal i samråd finne de spillerne som har behov og fortjener en større
utfordring.
• Det skal ikke holdes igjen spillere som ønsker/kvalifiserer til en hospiteringsordning.
• De involverte trenerne skal sørge for evaluering av oppholdet til spilleren.
o Hvordan gikk det med spilleren?
o Tok spilleren nivået?
o Hvordan fungerte spilleren sosialt i ny gruppe?
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Oppflytning 15-19 år/a-lag
• Dette gjelder når spilleren har så gode kvaliteter at han/hun vil spille fast på ett førstelag på
ett eller flere nivåer høyere.
• Dette skjer i samråd med klubb, trenere, spiller og foresatte.

Differensiering og hospiteringsordninger for ungdomsfotballen
Trene og spille kamper på høyere nivå i en kort periode
Spilleren blir tilbudt en ordning der han/henne skal være med på ett høyere nivå for en 14 dagers
periode. I denne perioden skal spilleren kun trene og spille kamper for laget han/henne hospiterer til.
Her er det selvfølgelig ett unntak opp mot a-laget når det gjelder kampsituasjonen
Trene på høyere nivå i en kort periode
Spilleren blir tilbudt en ordning der han/henne skal være med på ett høyere nivå for 1 eller 2 uker. I
denne perioden trener spilleren med laget på ett høyere nivå. Men spiller kamper for sin egen
årsklasse.
Trene på høyere nivå i tillegg til sitt eget lag
Spilleren blir tilbudt en ordning der han/hun får tilbud om å være med på ett høyere nivå en gang i uken
i tillegg / istedenfor sin egen årsklasse. De involverte trenerne enes om hvor lenge og om en eventuell
rulleringsordning med flere spillere. Spilleren spiller kamper for sitt eget års trinn.
Spille kamper på høyere nivå
Spillere får tilbud om å spille kamper på høyere nivå/alder. Dette skal ved hver anledning gå via
spillerens trener. Spillerens trener bestemmer hvem av sine spillere som fortjener tilbudet. Her er det
viktig at treneren gir fra seg de” riktige” spillerne. Dette gjøres fordi den forespurte treneren har god
oversikt over tilstanden i sin gruppe.

Blå/hvitt
Blå/hvit er et ekstra tilbud til de mest læringsvillige 10, 11 og 12 åringene i klubben. Trenerne for de
aktuelle årskullene nominerer inn spillere som vil få jevnlig ekstra treninger (opp mot en ekstra økt i uka
avhengig av sesong). Blå/hvit ønsker å utvikle fotballspillere og legger opp for å utvikle både den
individuelle og den relasjonelle dimensjonen ved fotballspillet. Det stilles høyere krav til spillerne både
fotballmessig og holdningsmessig.
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