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1 Forord:  
Rennesøy Fotballklubb (RFK) ble etablert 24. juni 2014. Den høsten ble også den første sportsplanen 

utarbeidet. Involvert i utarbeidelsen av 2014 utgaven var konstituert styre for 2014, samt 

ressurspersoner fra medlemsmasse. Sportsplanen ble sist revidert av styret og sportslig leder i 2015. 

Vi ser nå at det er tid for å ta en ny revidering der vi går gjennom sportslig opplegg og peker ut en ny 

retning for klubben. 

 

2 Innledning 
Formålet med sportsplanen er å skape retningslinjer for den aktiviteten vi har i RFK og derved utvikle 

klubb og spillere i en positiv retning. RFK er nå 6 år og vi begynner å få en god del erfaringer på hva 

som fungerer, da spesielt i barnefotball hvor vi har hatt de flest lag. På ungdomsfotball er vi fortsatt 

veldig unge og her må vi fortsatt hente erfaringer fra andre klubber og prøve å feile litt sammen. I 

den reviderte sportsplanen så vil vi oppsummere erfaringene vi har som klubb og samle våre tanker 

på hvilke retningslinjer som skal gjelde for våre lag fra knott og opp til senior fotball. Hvordan kan vi 

bygge en solid organisasjon bygget på forutsigbarhet for barn og voksne? Hvordan kan vi som klubb 

også i fremtiden klare å balansere et godt tilbud for alle som ønsker å spille fotball? Vi skal være en 

klubb som tar vare på alle, det skal være gøy å spille fotball sammen med venner, i tillegg så skal det 

være lov og si at en har lyst å bli god. For oss er det ikke enten eller, men både og. Vi er overbevist 

om at alle barn spiller fotball fordi det er gøy, da må vi lage et tilbud der hver økt har det fokuset som 

sitt overordna mål.  

 

Identitet, klarer vi å skape en identitet i hvordan lagene våre spiller fotball, der en felles forståelse 

gjenspeiler seg på tvers av alder og kjønn? Først da vil vi opptre samlet og det er de som klarer det 

som i dag overlever og får fremgang som klubb. I denne sportsplanen så har vi samlet vårt DNA og 

laget en beskrivelse på vår identitet. Det er viktig for oss at våre spillere, trenere, leder og foreldre 

ser den, er klar over den og ikke minst lever opp til den. Grunnmuren til et fellesskap måles i 

erfaringer og historier som skapes sammen som gruppe. 

 

Vårt rekrutteringsgrunnlag er primært på Sørbø, Østhusvik og i Vikevåg. Klubben har som mål å være 

en klubb for hele Rennesøy og vårt fotballtilbud skal for både barn og ungdom være minst om ikke 

bedre enn klubber i byen. Vi ønsker derfor å ha et godt forhold til våre naboklubber Finnøy og Mastra 

slik at vi kan samarbeide om spiller og lag der det er nødvendig. I 2020 fikk vi i gang vår 

ungdomsfotball for fullt. Vi tilrettela for en god treningsuke for alle våre spillere. Vårt nye tilbud med 

RFK ungdom, der spiller velger om de vil trene 3-5 ganger i uken har vært en nøkkel. Tilbudet ivaretar 

alle RFKere, øktene har et godt faglig tilbud, de er varierte og det gis rom for å være sosial både før 

og etter trening, da 2 av øktene skjer som en forlengelse av skolehverdagen.  
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3 Verdigrunnlag, visjoner, og mål 
Dette kapitlet beskriver RFK sitt verdigrunnlag, visjoner og mål. Det er et krav at alle våre trenere, 

lagledere, ledelse og tillitsvalgte for øvrig setter seg grundig inn i dette kapittelet og etterlever det i 

praksis. Vår sportslig leder gjennomgår vårt verdigrunnlag, visjon og mål på trenerforum for nye 

trenere. Før vi går inn på hvordan vi skal spille fotball og hva vi ønsker å lære spillerne våre, så må vi 

definere for oss selv, hvorfor vi ønsker å drive med utvikling av fotballspillere? Vi har her samlet 

følgende argumenter. 

 

● Vi ønsker å skape et trygt og godt oppvekstmiljø på Rennesøy 

● Vi ønsker å utvikle sunne og gode verdier  

● Vi ønsker å lære spiller å bli trygg med ball 

● Vi ønsker å spille sammen, fotball er aller kjekkest sammen med andre 

● Vi ønsker å oppleve glede med fotball både på og utenfor banen 

● Vi ønsker å dele vårt engasjement for spillet 

● Vi ønsker å gi spiller mulighet til å lykkes i fotballen og ser overføringsverdien av ferdigheter 

som de kan ta med seg til arenaer utenfor banen.  

 

 

3.1 Verdigrunnlag og holdninger: 
Vår kultur i RFK skal bygge på samhold, lojalitet og respekt for hverandre. Medlemmene våre skal 

være gode rollemodeller og spille en positiv rolle i idrettsmiljøet på Rennesøy.  

 

På hver trening går vi på banen med følgende mål. Vi har det gøy sammen. vi gjør vårt beste og vi 

oppfører oss, dette gjelder til og fra trening,  i garderoben, under trening og i kamper/turneringer. 

 

3.1.1 Vi har det gøy sammen: 
På hver trening skal vi ha det kjekt sammen. Da må vi stille oss spørsmålet, hvorfor spiller barn og 

unge fotball? Samhold, gleden over aktiviteten, det å bli bedre, møte venner m.m. Da må vi som 

klubb organisere våre treninger og aktiviteter etter det.. Barn og unge lærer av å få ansvar og å bli 

utfordret gjennom å ta egne valg. For å få til dette så ønsker vi å tilrettelegge for at hver spiller 

opplever positive mestringsopplevelser på hver trening. Vi vet at spill, lek øvelser og samarbeid er 

noe alle fotballspillere setter pris på og er derfor et viktig virkemiddel for oss for å skape glede på 

trening.  

 

3.1.2 Vi gjør vårt beste: 
Et viktig verdigrunnlag for oss som klubb er å lære våre spiller at vi alltid går på banen for å gjøre vårt 

beste, men viktigere enn det er det at vi har et sterkt ønske om å gjøre våre medspillere gode, først 

da vil den enkelte spiller få ut sitt ytterste potensial og bli den beste utgaven av seg selv både som 

spiller og menneske.  
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Vi skal ha et avslappet forhold til resultater i kamper og på trening. Spiller skal vite at vi trenere 

vektlegger gode lag presentasjoner og samspill fremfor seire og individuelle prestasjoner. Vi vurdere 

hver enkelt spiller opp mot sine forutsetninger og om den enkelt i dag klarte å få ut det beste i seg 

selv og sine medspillere. Gjør vi det så er det godt nok. Hvis vi lærer våre trenere og spillere at om 

alle gjør sitt beste og vil hverandre vel, så vil vi sammen ta nye steg og kunne strekke oss litt lengre 

for hver økt.  

 

3.1.3 Vi oppfører oss sammen med andre: 
De fleste trives best i lag med mennesker som kan oppføre seg, har respekt for hverandre og som er 

ydmyke og inkluderende. RFK ønsker ikke bare å utvikle fotballspillere, vi ønsker å utvikle gode 

mennesker. Det er en verdi for oss at spillere som har vært og er i klubben skal kunne representere 

klubben på en god måte. Fra knotteskole til a-lag så skal våre medlemmer kjennetegnes ved at vi kan 

oppføre oss på og utenfor banen. Vi behandler klubben, våre trenere, medspillere, dommere og 

motstandere med den respekt de fortjener. Vi starter og avslutter en økt sammen og vi snakker til 

hverandre og ikke om hverandre. Vi unner hverandre suksess og deler opp og nedturer sammen. For 

å få til dette så har vi valgt ut noen verdier som er viktige for oss:  

 

● Respekt 

● Samhold 

● Ydmykhet 

● Motstandsdyktighet 

● Reflektert 

● Ambisjoner 

 

 

3.2 Visjon 
“Fotball er gøy på Rennesøy” 

 

3.3 Mål: 
Gi spiller mulighet til å utvikle seg som menneske positivt og varig. Vi ønsker å utvikle sunne gode 

verdier, spille underholdende fotball og ha det kjekt sammen. Vi skal være tilstede for hverandre og 

alltid etterstrebe å gjøre vårt beste.  

 

1. Skape et trygt og godt miljø hvor alle spiller på lag med hverandre. 

2. Utvikle selvstendige spillere som tar egne valg. 

3. Drive god trenerutvikling av våre frivillige. 

4. Rekruttere spillere til ungdoms, seniorfotball og fremtidige frivillige trenere/ledere i RFK. 
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3.3.1 Et trygt og godt idrettsmiljø: 
Miljøet er viktig for oss, det viser seg at vi mennesker lærer av hverandre. Venner, motstandere, 

trenere og foreldre. Alle har stor påvirkning på hvordan læringsmiljøet i et lag og en klubb er. Vårt 

mål er at vi skal la spillerne få være med å styre miljøet. Vi ønsker å skape utforskende miljøer hvor 

spiller selv utfolder seg og pusher hverandre. For å få til dette trenger vi spillere som tar egne valg, 

lærer av dem og prøver igjen. For at en spiller skal gjøre dette så må et par parametere på plass. Vi 

trenger trygghet i bånn. For de fleste så er den ikke der med en gang, men må jobbes med. Vi starter 

derfor alltid med å gi våre nye medlemmer gode relasjoner til trener, ballen og sine medspillere. Vi 

ser at for å kunne bli glad i spillet så må en oppleve at en trener ser deg og at medspillere vil en vel. 

Først da tørr en å utfolde seg med ball og ta egne valg. Samfunnet har med velferdssamfunnets 

oppbygning og i en tid med høy grad av utdannelse beveget seg mer inn i et individuelt samfunn hvor 

hver enkelt er opptatt av å optimalisere sin hverdag på individnivå fremfor å stille seg spørsmålet hva 

kan jeg bidra med inn i fellesskapet? Så blir spørsmålet; hva kan jeg få av fellesskapet? I dag når vi 

analyserer og utvikler spiller i fotball så har det også blitt en dreining mot spesialisering og stort fokus 

på individuell trening og optimalisering for hver enkelt, med egne rolle treninger i lagdeler, jobbing i 

små grupper m.m Det er i våre øyne feil vei å gå, fotball handler om lagspill og om å sette sammen 

spillere som er eksperter i sin rolle, men for å forstå helheten så må vi vite hvordan de andre tenker 

og bruker sine ferdigheter, dermed må vi jobbe sammen og ikke hver for oss. Målet vårt er å lære 

hver spiller å finne sin spisskompetanse for så å kunne bruke den til å sette medspillere oppi 

situasjoner hvor de får brukt sin.  

 

Trygghet + mestring + (utfordringer) = Trivsel 

 

Vår strategi her er at vi starter med å gjøre våre trenere trygge på barna, la dem gå rundt på 

knotteskolen og bli kjent med ungene, bygge relasjoner, mens klubben har ansvar for det faglige. 

Neste steg er å gjennomgå det faglige. De får så en grunnleggende gjennomgang av vår 

treningsmetodikk, vi forklarer og viser øvelser og repeterer filosofi, dette skjer på øktene til 

knotteskolen, RFK BARN og trenermøter. På knotteskolen formes treningsgruppene og vi lærer barna 

vårt verdigrunnlag om at vi skal ha det gøy på trening, oppføre oss og alltid gjøre vårt beste. Det 

repeteres før og etter hver trening. For å få spiller trygg på hverandre så bruker vi blant annet ulike 

aktiviteter. Vi spiller ikke bare fotball, men vi lar dem prøve landhockey, turn og leker. Dette gjør at vi 

får blandet dem mer og tatt dem ut av faste mønstre. I tillegg bruker vi differensiering, nivådeling i 

trening og kamp. Et godt verktøy for å kunne inkludere alle i spillet og gi spiller tid til å utvikle sine 

ferdigheter under trygge rammer.  

 

3.3.2 Utvikle selvstendige spillere som tar egne valg: 
Hva hvis vi tenker på fotball som en tanke?  

 

Vi ønsker å skape spillere som tar egne valg og som blir trygge på seg selv på banen. For å få til det så 

må vi fra tidlig alder, la våre spillere få øve seg på å ta valg med og uten ball. Vi må lære dem å 

innhente informasjon, for så å ta hensiktsmessige valg med bakgrunn i  hva de ser på banen. Vi skal 
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ha stor aksept for feil for det er det vi lærer av. Vi trenere skal ikke komme med fasiter på valgene 

som blir tatt men vi skal hjelpe spiller med å gi dem retningslinjer for spillet som gjør at valgene bli 

færre og enklere å gjennomføre. Ved å øve på valg fra tidlig alder så vil våre spillere skape et eierskap 

til sin egen utvikling som igjen gir trygghet og selvstendighet over tid. Vi skal tørre å tape, la spiller 

lide på kort sikt for på lang sikt høste fruktene. 4 viktige verktøy vi skal bruke her er veiledning, 

posisjonsspill, vanlig spill og refleksjon over egne valg. Etter hver økt så oppfordres trenere til å stille 

seg selv og spiller spørsmålene.  

 

Har jeg hatt en kjekk trening? 

Gjorde jeg mitt beste i dag?  

Oppførte jeg meg ovenfor mine lagkamerater, trenere, dommere? 

 

Hvis ja på alle 3 så noen fine ord. Hvis nei på en av dem så en kort samtale om hva som gikk galt. La 

da gjerne de som svarer nei på spørsmålet få reflektere litt over hvorfor det gikk som det gjorde.  

 

Målet er å skape trygge selvstendige utøvere som tar egne valg for sin fremtid.  

 

3.3.3 Drive god trenerutvikling av våre frivillige trenere 
Vi ønsker å identifisere trener spirer så tidlig så mulig. Vårt viktigste verktøy er knotteskolen hvor 

målet er å utdanne foreldre, spiller og fremtidige trenere på RFK metoden. Her gjennomgår vi 

klubbens metodikk på hver trening. Vi lærer spiller og foreldre hvordan vi skal oppføre oss på trening. 

Hva som forventer av oss og hvordan vi ønsker at fotball skal spilles. Gjennom knotteskolen skal 

spillere og trener bli trygge på hverandre og skape en gruppe som klare med tiden å stå på egne ben. 

De vil fra 5-8 år få tett oppfølging med vår sportslige leder som gir dem pedagogiske verktøy, 

treningsmetodikk og innblikk i nivådeling.  

 

Våre erfaringer gjennom 20 år på feltet har gitt oss en trygghet i at den beste trener utviklingen skjer 

på feltet sammen med laget. Vi har derfor et ekstra fokus i RFK på å få flest mulig foreldre med ut på 

feltet. Det gir en trygg hverdag både for trener og spiller. Det er også her vi som klubb setter inn våre 

ressurser. På våre ekstra tilbud RFK BARN og RFK UNGDOM vil klubben vise frem vår 

treningsmetodikk uke for uke til ungene våre. Her vil vi ved jevne mellomrom invitere inn trenere til å 

observere og bli kjent med hvordan klubbens ansatte jobber med neste nivå. Trenere vil også være til 

rådighet for spørsmål og gå dypere inn i øvelser og filosofi enten i forkant, underveis eller i etterkant 

av øktene.  

 

I tillegg til våre ekstra tilbud så tilrettelegger også klubben for fellestreninger i alderen 10-12 år. Da 

trener våre kull sammen på 1-2 gjerne 3 år. Dette organiseres gjennom klubben med god hjelp av 

våre frivillige trenere. Dette sikrer at lagene våre utvikles i takt og at hver spiller følger det samme 
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utviklingsløpet. Fellesøktene gir oss gode muligheter for nivådeling og vi kan å gi den enkelte spiller 

den utfordringen som de til enhver tid trenger, da vi har flere spillere å ta av. Her kan vi strekke den 

ivrige 10 åringen opp mot eldre spillere og vi kan la en liten 12 åring få spille under et lavere tempo 

og dermed mestre mer enn på en vanlig lagtrening. I tillegg vil det være en god arena for nye spillere 

til å gli inn i gruppen ved at de største vinnerskallene havner i samme gruppe og at vi dermed kan ha 

et mer sosialt preg i noen grupper. Alt med bakgrunn i at vi ønsker å ha en kjekk trening for alle og gi 

dem muligheten til å gjøre sitt beste. Noe som kan være vanskelig hvis 1-2 spillere hele tiden har 

ballen. 

 

Etter å ha stått sammen på feltet og høstet erfaringer så samles vi et par ganger i året til refleksjon 

og samtale. I trenerforum evaluerer vi opplegg, grupper og aktiviteter vi har vært gjennom den siste 

perioden.  

 

 

3.3.4 Rekruttere spillere til ungdoms, seniorlag og fremtidige frivillige trenere/ledere 
Et av våre mål er at i RFK så har vi det kjekt sammen. Det skal gjenspeile alle våre treningsøkter og 

aktiviteter. Det skal også være vårt fortrinn for å få spillere til å ønske å være i klubben lengst mulig. 

Vi ønsker å skape gode mennesker. Vi har et ønske om at våre spillere ser tilbake på tiden i RFK som 

verdifull og med det også ønsker å komme tilbake som spiller, trener eller frivillig. Vi har derfor et 

stort fokus på samhold både internt i laget, men ikke minst for hele klubben. Her bruker vi følgende 

virkemidler: 

 

Felles retningslinjer 

Felles treningsmetodikk 

Felles turneringer 

Felles treninger 

Felles arrangement RFK dagen, Vintercup m.m 

Vi aktiviserer våre ungdomsspillere og foreldre 

 

3.4 Representasjon på sonelag  
Det året spiller fyller 12 år så inviteres klubbene til å sende 1-2 spillere til kretstiltak. Dette 

arrangeres av Rogaland fotballkrets, men koordineres gjennom toppklubbene Viking og Klepp. 

Kriteriene for å bli meldt inn til et slik tiltak er følgende: 

● Dedikert, er glad i å trene. Viser stor tilstedeværelse i treningsarbeidet. 

● Gode kognitive ferdigheter. Kloke valg med ball, klarer å se inn i fremtiden.   

● Fotballkompetansen 

● Vekst, fysiske ferdigheter opp mot potensial. 
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Det er sportslig leder/spillerutvikler i samarbeid med trenerteam på kullet som nominerer inn spiller.  

 

3.5 Formell trenerkompetanse: 
Vårt trenerutviklingsprogram bygger på NFF sin formelle utdanningsprogram og våre trenere følger 

malen til NFF gjennom knottsskolen, RFK EKSTRA, fellestreninger og trenerforum. I samarbeid med 

NFF utdanner vi trenere og vi har opprettet dialog hvor NFF sender ut trener for å fullføre trenerkurs 

for våre trenere. I figuren under så finner dere strategiplan for RFK til 2021-2023. 

 

 

 

 

4 Sportslig plan og innhold 
Vår sportslige plan er formet gjennom mange års erfaring fra barn og ungdomsfotball. Vi stiller oss 

spørsmålet, hvordan kan vi på en best mulig måte få ut spillerens potensial samtidig som vi har det 

kjekt sammen? Deltakelse, det å være engasjert er målet fremfor å fokusere på resultater. Vi ønsker 

å analysere våre spillere mens vi trener, utvikle kognitive evner hvor de til enhver tid blir utsatt for 

valg og må ta beslutninger gjennom de tankene som oppstår. Vi skal utvikle fotballferdigheten 

gjennom ballkontroll, bevegelse og posisjonering. Gode mennesker skapes gjennom karakterbygging, 
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vi har valgt følgende verdier, ambisjoner, respekt, ydmykhet, motstandsdyktighet, refleksjon og 

samhold. Verdiene skal være med oss i all aktivitet og skal sette seg i ryggraden hos den enkelte 

spiller, trener og foreldre. 

 

Fotballspillere utvikler seg med og uten trener. Derfor må vi forsikre oss om at våre treninger 

påvirker spiller positivt. At de går hjem med en følelse av at medspillere og treneren vil meg vel og at 

vi står sammen. Da vil vi skape gode assosiasjoner til fotballen som gjør at spiller tenker, handler og 

gjennomfører i tråd med våre verdier både på og utenfor banen.  

 

Det er viktig at spiller, trener og foreldre vet hvorfor vi gjennomfører og organiserer øktene som vi 

gjør. Det beste er om vi alle i størst mulig grad snakker sammen språk. Vår sportslige leder har ansvar 

sammen med foreldre trener å få satt vår treningsmetodikk ut på feltet for alle våre treningsgrupper.  

 

 

1. Utviklingsløp - hvordan organiserer vi gruppene våre? 

2. Spilleranalyse - hvilke spillere ønsker vi å skape? 

3. Treningsinnhold - Hva skal våre treninger inneholde? 

4. Spilleprinsipper - hvordan ønsker vi at våre lag skal spille fotball? 

5. Spillesystem - hvordan strukturerer vi laget i spillet?  

 

 

4.1 Utviklingsløpet i RFK - hvordan organiserer vi gruppene våre 
Rennesøy FK deler våre medlemmer inn i 6 grupper etter spillform:   

 

● 4-7 år - knotteskolen 3er fotball 

● 8-9 år - 5er fotball 

● 10-11 år - 7er fotball 

● 12-13 år - 9er fotball 

● 14- 16 år - 11er fotball 

● Junior/senior - 11er fotball 

 

 

I tabellen under finner dere en detaljert oversikt over hovedtrekk på hvordan de ulike gruppene blir 

organisert med tanke på antall treninger, treningsinnhold, mål og aktiviteter.  
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Alder Organisering Faglig innhold Aktiviteter 

4-7 år Spiller:  

Knotteskolen går hele året og blir 

ledet av klubbens spillerutvikler i 

samarbeid med foreldre. Det 

siste året etableres en egen 

treningsgruppe for 7 år hvor de 

gradvis går ut av knotteskolen og 

kjører eget opplegg.  

 

Trener:  

Foreldre som er med på feltet 

kvalifiseres til del 1 av 

grasrottrener kurset. Målet er å 

rekruttere minimum 2 trenere 

per årskull.  

 

Trener blir godt kjent med 

klubbens filosofi og hvordan en 

gjennomføre en RFK økt. Gode 

samtaler med SPL. 

Bli kjent med fotball som 

aktivitet.  

 

Lek 

Hinderløype 

Snappa føtter 

Landhockey 

 

Firkant 

3 vs Løven 

3 vs 1 

4 vs 1 

 

Posisjonsspill 

1 vs 1 + 2 

1 vs 1 + 1 

2 vs 2 + 1 

2 vs 2 + 2 

3 vs 3 + 1  

3 vs 3 + 2 

 

Spill 

Hjørnefotball 

Småspill 

2 vs 2 + 2 

3 vs 3 + 2 

4 vs 4 + 1 

2 vs 2 

3 vs 3  

4 vs 4 

5 vs 5 

Oktober - april 

Rennesøyhallen.  

April - oktober 

Vikevåg kunstgress 

 

 

Deltar på 4-6 

turneringer Ril cup, 

Pol cup,  RFK dagen, 

Finnøy cup, Hinna cup, 

Viking cup 

8-10 

år 

Spiller: 

1 trening + 1 kamp i sesong,  

2 treninger utenom sesong 

2 ekstra treninger  

 

Trener: 

Trenerkurs RFK ekstra  

Eksempel treninger  

Trenerforum i forkant og 

etterkant av sesong 

 

Fokusområder trener:  

Nivådeling - gi alle mestring 

Formidling - se de små detaljene 

Bli trygge med ball, Snappa 

føtter 

Lek i par 

 

Firkant 

3 vs 1 

4 vs 1 

4 vs 2 

5 vs 2 

6 vs 2 

 

Småspill 

1 vs 1 + 2 Små mål 

2 vs 2 + 2 Små mål 

3 vs 3 + 1 Små mål 

RFK BARN 

RFK basis 

Turneringer: 

Vintercup, Pol, Finnøy, 

RFK dagen, 

Puttefestivalen, Viking 

cup 
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Kampledelse - forsterke det 

positive, la spille gjøre feil 

 

3 vs 3 + 2 Store mål 

2 v 2 +3 Store mål 

4 vs 4 + 1 Store mål  

5 vs 5 Kamp 

11.12

år 

Spiller: 

1 lagøkt 

1 klubbøkt (fellestrening) 

2 ekstra treninger  

1-2 kamper 

 

Trener: 

Får oppfølging på fellestrening 

hvor en overfører spillestil og 

treningsmetodikk.  

Kursing på RFK ekstra 

 

Trenerforum i forkant og 

etterkant av sesong hvor vi 

evaluerer. 

Skadeforebyggende trening 

i et lekbasert miljø.  

 

 

Firkant 

3 vs 1 

4 vs 1 

4 vs 2 

6 vs 2 

2 vs 2 + 5 

 

Posisjonsspill  

3 vs 3 + 3 

4 vs 4 + 2 

5 vs 5 + 2 

 

Spill 

3 vs 3 + 3 Små mål 

4 vs 4 + 2 Små mål 

5 vs 5 + 2 Store mål 

6 vs 6 små mål 

7 vs 7 Kamp 

8 vs 8 

9 vs 9 kamp 

 

Struktur 

1-3-2-1 

1-2-3-3 

1-3-2-3 

1-2-4-2 

 

 

 

RFK BARN 

RFK laget 

Vintercup, Pol, Finnøy, 

RFK dagen, 

Puttefestivalen, Viking 

cup 

 

 

All hospitering styres 

av klubben og er en 

dialog mellom  

sportslig leder, trener 

og foreldre. 
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13 år Spiller: 

Alle trener 2 økter + kamp året 

igjennom. I tillegg har vi 2 ekstra 

økter. Ivrige spillere som er 

modne nok vil få tilbud om å 

delta på RFK ungdom. 

 

Ekstra:  

Hospitering til andre klubber, RFK 

laget 

Ryger eller Greens 

 

Trener:  

Anbefaler trener å være med 

rundt RFK ekstra opplegg for å 

lære spillestil og hvordan vi 

påvirker i denne alderen.  

Tett dialog mellom SPL og trener.  

 

 

Skadeforebyggende trening 

i et lekbasert miljø. 

 

Firkant: 

4 vs 2 

2 vs 2 + 4 

6 vs 2 

 

Posisjonsspill 

3 vs 3 + 3 

4 vs 4 + 4 

6 vs 6 + 2 

5 vs 5 +3 

  

Spill 

4 vs 4 + 4 små mål 

5 (6) vs 5 (6) + 4 (3) store 

mål 

6 vs 6 + 2 små mål  

7 vs 7 + 2 Store mål 

9 vs 9 Kamp  

 

Struktur:  

1-3-2-3 

1-2-3-3- 

1-2-4-2 

 

 

Fredagstreninger 

Fotballskoler 

 

RFK UNGDOM 

RFK laget 

Turneringer: 

Kvia Vinterserie, Pol, 

Finnøy, RFK dagen, 

Vildbjerg cup, Regy 

cup 

 

Har trenerforum, 

samlinger hvor vi 

diskuterer spillestil og 

treningsinnhold i 

ungdomsfotballen.  

 

14-16 

år 

Spiller: 

Alle trener minimum 2 økter + 

kamp året igjennom med laget.  

3 økter med RFK ungdom + en 

ekstra kamp.  

 

Ekstra utfordringer:  

Klubben jobber for å tilbyr 

hospitering til større klubber som 

Vidar, Randaberg, Viking når de 

ser at spiller trenger ekstra 

utfordringer. 

 

 

Trener:  

Skolerte foreldretrenere er med 

videre. RFK ekstra laget har 

spillerutvikler betalt av klubb.  

 

 

Skadeforebyggende trening 

i et lekbasert miljø. 

 

Firkant:  

Øver på kampen gjennom 

Posisjonsspill. 

 

3 vs 3 + 3 

4 vs 4 + 3 

4 vs 4 + 4 

6 vs 6 + 2 

5 vs 5 +3 

6 vs 6 + 4  

 

Varierer i spill mellom: 

 

5 vs 5 + 5 

6 vs 6 + 4 

7 vs 7 + (4) 

9 vs 9 + 2 

RFK UNGDOM 

 

Turneringer: 

Kvia Vinterserie, 

Vildbjerg/DANA eller 

NORWAY CUP, 

høstturnering. 

 

Mål om treningsleir i 

alderen 15-16 år.  
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11 vs 11 

 

Struktur  

4-3-3 

4-2-3-1 

 

 

16+ Vi har som mål å etablere lag i 

årsklassene junior i 2023. 

  

 

4.2 Spilleranalyse 
Vi ønsker å lære våre spillere å spille med hodet. Vi ønsker at de skal være tilstede under treningene 

og hele tiden jobbe med å ta hensiktsmessige valg. Vi er opptatt av at treningene skal være 

meningsfulle og at de opplever at det stilles krav til dem på en positiv måte. Vi ønsker å skape 

helhetlige mennesker som tar egne valg. Vi kartlegger derfor spillerne våre ut fra følgende kriterier: 

 

● Kognitive evner 
● Kompetanse   
● Karakter  

 

4.2.1 Kognitive evner 
Med kognitive evner så ønsker vi å utvikle våre spilleres evne til å bruke sansene sine til å se, 

oppfatte (persepsjon), utvikle konsentrasjonen, drive logisk tenkning, ta egne valg, evaluere og 

reflektere over seg selv og egne handlinger. Vi gir dem gjerne ulike problemer som de må løse på en 

gitt tid. Med målet om å utvikle selvstendige spillere som tar egne valg.  

 

● Persepsjon - innhente informasjon på banen 
● Konsentrasjon - være tilstede i nuet 
● Ta valg - se, utføre og bestemme, tørre å ta egne valg 
● Logisk tenkning - hva er lurt i de ulike aspekter av spillet 
● Evaluere - hvor mange balltap fikk jeg i dag, hva skyldes ball tapene, teknisk utførelse, 

konsentrasjon eller posisjonering.  
● Reflektere - var jeg godt nok forberedt til dagens trening, gjorde jeg mitt beste? 

 

Ved å ha fokus på de kognitive evnene over så får vi utviklet bevisste spillere som tar ansvar for 

valgene de gjør på banen og blir oppmerksomme på hva som førte til at de lykkes eller mislykkes. Vi 

skal ha stort rom for feil, det viktigste er at spiller får lov til å ta egne valg og så kan vi sammen 

evaluere dem i etterkant og dermed utvikle  oss sammen. Det er gjennom trygge rammer, prøving og 

feiling at spiller vil kunne finne sin egen identitet og karakter i fotballen. La dem utvikle seg til å bli 

den de er.  
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4.2.2 Kompetanse 
For å bli kjent med fotballferdigheten så må vi se på hele spillet. En utøver i RFK skal kjenne på 

nytteverdien av å øve på teknikk. Med det mener vi at de skal kunne forstå hvilken kontekst 

teknikken vi øver på skal brukes. Det er grunnen vil at vi alltid benytter oss av øvelser med helhet. Vi 

ønsker å formidle til spiller at teknikken ikke er tilfeldig eller isolert, men den er sammensatt og en 

verktøykasse hvor vi henter ut det vi trenger i de ulike situasjonenes som oppstår på banen. For at 

spiller skal bli kjent, forstå og ta hensiktsmessige valg fra verktøykassen så trenger vi tidlig å 

presentere dem for ulike valg for så la dem få rikelig med tid til å øve på bruken av dem. Vi ønsker 

dermed å utvikle læringsmiljøer hvor vi har stor aksept for at spillerne prøver og benytter seg av de 

ulike teknikkene som er mest hensiktsmessig til valgene som oppstår. For å få til dette så trenger vi å 

skape trygge miljøer mellom trener, spiller, medspiller og foreldre, hvor alle drar i samme retning. 

Ferdighetstrening skjer best i spill og i RFK ønsker vi å lære alt på en gang. Derfor er våre treninger 

knyttet i svært stor grad opp mot spillvarianter.  

 

Vi deler fotballferdigheten inn i følgende kategorier: 

 

1. Ballkontroll 
2. Bevegelse 
3. Posisjonsspill 
4. Spilleprinsipper 
5. Spillesystemer 

 

Ballkontroll: (Pasning, mottak, skudd, dribling og heading) 

Etter at en spiller har gått utviklingstrappen i RFK så skal den ikke nødvendigvis kunne 20 ulike 

føringer og finter. Målet er at den skal kunne utføre hensiktsmessige valg med ballen. Dvs at spiller 

skal ha fått nok repetisjon på trening i barneårene til at en skal kunne utføre valgene i ungdomsårene 

i et større tempo og med lav feilmargin. Vi skal gjennom mye spillaktivitet skape spillere som er 

trygge med ballen fordi de har tidlig lært seg å se banen og motstander. De lærer seg dermed å 

forberede seg på hva motstander vil gjøre, før de får ballen. Vi kommer til å øve mye teknikk, men all 

teknikk trening med laget skal foregå i miljøer hvor spiller forstår hensikten med den. I ballkontroll 

ligger pasning, mottak, skudd, dribling og heading. Ved å forstå spillet tidlig, vil spilleren kunne 

reflektere over hvilke av ferdighetene en må forbedre for å ta nye steg i spillet.  

 

Bevegelse:  

Tid og rom står sentralt i vår utvikling av fotballspillere. Fra første trening så skal våre spillere få et 

forhold til hvordan tid og rom har påvirkning på hvilke valg vi kan gjøre på banen. Hvor mye rom en 

spiller har er avgjørende for hvor lang tid du får med ballen. Det som avgjør hvor mye tid du får med 

ballen er bevegelsen du gjør før du får den og bevegelsen du gjør når du mottar ballen. Din tolkning 

av rommene som er på en bane og din evne til å se inn i fremtiden og lese hvor ballen vil lande i 

neste trekk. Vi ønsker å lære våre spillere å bevege seg i forhold til motstander og ikke bare ballen. 

Vårt mål er at de så tidlig som mulig utvikler et blikk for rom fremfor ball. Det er rommene som 

oppstår på banen som er avgjørende og vi skal angripe de rommene som motstander åpner opp for.  
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I første fase beveger alle barn seg mot og etter ballen. Dette gjør at vi får det vi kaller for “klynge” 

fotball. Vi må derfor fra første stund starte med å strukturere ungene i posisjoner og lære dem å se 

opp og tolke rom. Vi ønsker så at de tar egne valg i hvor de ønsker å bevege seg i forhold til med, 

motspiller og ballen. Dette er motsatt av hva alle barn ønsker, da alle blir tiltrukket av ballen og 

dermed glemmer å se på rom, med og motspillere. For å få barna bort fra ballen og over til rom så 

må vi fra første stund definere hva som er vår trussel (motstander) på banen og dermed gi dem 

verktøy til å bevege seg bort fra trusselen (motstanderen) og heller lete etter åpne rom hvor de kan 

få ballen fra sine medspillere. Vi ønsker å lære våre spillere at når vi gjør en feil på banen så skyldes 

den ofte at vi vi ikke har gjort et godt nok arbeid på forhånd med å samle inn informasjon. For å lære 

våre spillere å bli bedre til å forberede seg på banen så bruker vi følgende verktøy, se etter åpne rom, 

vinkler, kroppsstilling, skulder - skulder (åpne opp), motsatt bevegelser, møte, stikke, antall 

motstandere, hvordan er strukturen i laget, m.m Lære spiller å se , vurdere og bestemme seg før en 

får ballen. Posisjonsspill, spilleprinsipper og spillsystemer vil vi komme tilbake til under avsnitt 4.3, 

4.4 og 4.5. 

 

 

 

4.2.3 Posisjonsspill 
I posisjonsspill flytter vi spillerne våre ut på brettet som i sjakk.  Målet er at vi skal ha våre spiller i 

bedre strategiske posisjoner enn motstander og at vi til enhver tid skal ha 2-3 valg å spille på. Vi 

ønsker å skape en sammenhengende helhet og felles forståelse basert på kvaliteten til hver enkelt 

spiller. Målet er å lure motstander opp i banen for så å utnytte rommene som oppstår. For at spiller 

skal lykkes med dette så er det viktig at vi gir dem tillit til å øve på å se og ta egne valg.  

 

For å få til posisjonsspill så er det viktig at vi definerer ulike begreper til spillerne på hva de skal se 

etter og lære.  

 

Timing; når bør våre spillere støtte opp hverandre? Når skal vi åpne rom når skal vi lukke rom og når 

bør vi stå i rom for å la andre utnytte rom. Her må vi skape en felles forståelse, da trenger vi å øve 

tidlig og med gjentagende øvelser.  

 

Det er bare i et øyeblikk at du kan komme til rett tid, enten er du der eller så er du for sen eller for 

tidlig. Johan Cruyff 

 

Linjer, vi skiller mellom angrepslinjer, forsvarslinjer og pasningslinjer. Angrepslinjer er linjen på tvers 

mellom våre spillere. Da har vi gjerne forsvarsledd, midtbane ledd og angreps ledd og målet er å 

flytte ballen fra et ledd til et annet ved å flytte spillere i riktig posisjon. Forsvarslinjen er linjen mellom 

motstanderen våre. Si de kommer på oss med to spillere. Da skal vi posisjonere oss slik at vi med en 

pasning kan bryte motstanderens forsvarslinje. Her er det viktig at våre spillere lærer seg riktig 

kroppsstilling. At de står skråstilt eller skulder til skulder mot mål, at de ser hele banen. 
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Pasningslinjene er alternativene ballfører har til å spille ball. Da er det viktig at medspillere skaper 

vinkler til hverandre og beveger seg ut av pasningsskygge og aller helst står i en posisjon hvor de kan 

bryt forsvarslinjen til motstander. Vi ønsker hele tiden å skape en åpen linje til våre medspillere. 

Vinkelen spilleren mottar ballen vil være avgjørende for spillers muligheter videre. Det er viktig at vi 

lærer spiller hvordan en mottar ballen, ofte skiller det bare ett steg eller to på å lykkes eller 

mislykkes. Vi skal til enhver tid ha minimum 2, helst 3-4 valg til ballfører. Under ser du en illustrasjon 

av hva vi prøver å forklare over.  

 

 

For å få til posisjonsspill så er det viktig at vi lærer spiller å oppfatte hvilken utfordring de står 

ovenfor. Eks om vi møter høyt press, lavt press, ligger under eller leder kampen. Ulike situasjoner gir 

oss ulike utgangspunkt for valgene som blir tatt. Vårt mål er at vi på trening lar våre spillere få ulike 

utfordringer hvor de selv må ta valg for så å lære av valgene underveis. Gjerne gjennom samtale med 

trener på økten.  

 

Distanse, som en mulig mottaker av ball, så er det viktig at du ser etter åpne rom og at du flytter deg 

inn i korridorer hvor det er pasningslinje mellom deg og balltaker.  Vi ønsker å lære våre spillere til å 

oppfatte rom hvor det er hensiktsmessig å flytte seg til for å få ballen. Utfordringer er timing, når skal 

vi dukke opp i rommet. En skal ikke være for tidlig og må ikke komme for seint.  

 

 

4.2.4 Prinsipper  
Vi ønsker å opptre samlet og vi jobber ut ifra en felles forståelse for hvordan vi ønsker å spille fotball. 

Den skal gjennomsyres fra knott til a-lag. For å få til det så har vi laget noen felles prinsipper for 

spillet. Vi kan dele dem inn i 3 punkter: 

 

1. Håndtere seg selv 
2. Å forstå rom 
3. Å kontrollere ballen 
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Håndtere seg selv 

For å kunne håndtere seg selv på banen så må en utvikle persepsjon og forståelse for spillet. Det 

innebærer at hver enkelt spiller kan definerer hva som er ens oppgave i gitt situasjon. Spiller må 

kunne innhente informasjon på kort tid (persepsjon) til å hjelpe eller utføre hensiktsmessige valg 

med ball. At en har forståelse for hvilken bevegelse som er nødvendig i gitte situasjoner og hvilke 

valg en bør foreta seg med tanke på hva motstander fortar seg. Vi ønsker fra første stund å skape 

tenkende fotballspillere som bruker hodet når de spiller. Spillere som kan utføre bevisste valg og som 

evaluerer og lærer av valgene som tas.  

 

Å forstå rom 

Romorientering starter vi med fra første stund på knotteskolen. Det er en spillers beste venn. Rom gir 

en fotballspillere tid og kan kompensere for manglende ferdigheter som fart, teknikk m.m. For å 

forstå rom så må vi definere hva et rom er, hvordan vi kan skaffe oss rom og hvordan vi kan åpne og 

lukke rom for andre. Vi lærer dem også hvordan vi kan angripe 1,2 3 med å fordele spillere ut i de 

ulike rommene. (Rondo, posisjonsspill)  

Vi gir dem også en forståelse for hvorfor det er viktig å presse raskt etter balltap, da har motstander 

lite rom og vi stor sjanse for å vinne ballen. Vi ønsker også å lære dem at hvis vi organiserer våre lag i 

angrep og forsvar så kan vi i større grad en motstander kontrollere de ulike rommene. Tilslutt så 

lærer vi dem forsvar 1,2,3 som innebærer at hvis vi flytter forsvarer tett rundt der hvor 

motstanderen har ballen så vil vi kunne lukke ned som og med hardt press så vil feil oppstå og vi 

vinner ballen.  

 

Å kontrollere ballen 

Hva gjør vi så når vi har ballen i laget? Vi ønsker da å beholde den, for så å bryte ned motstander. Da 

er det viktig å ta et steg av gangen, vi må lære våre spillere å vente til muligheten byr deg. Et råd er å 

spille enkelt og at vi har en regel som er: spill det du ser. Hvis du ikke har sitt løsningen før du får 

ballen så slipp den videre med hensikt. Med det så hjelper du spiller som får ballen til å ta et godt 

valg, det kan du gjøre med å sentre ballen på rett fot, lengst bort fra motstander. Mottaker kan ta 

ballen med seg inn i nytt rom forbi forsvarslinjen eller tilbake for å vri spillet. Da beholder vi ballen, 

mens vi prøver på nytt på den andre siden. Vi ønsker alltid å se fremover og kan vi spille ballen opp i 

banen, forbi pressledd så gjør vi det.  

 

Det er viktig at vi lærer spillerne å forstå at alle prinsippene våre skal være med i kamp og trening.  

 

 

4.2.5 Spillsystemer 
RFK skal dominere med ball og spille attraktiv og underholdende fotball. Vår spillestil skal sirkulere i 

blodet vårt og vi ønsker å score sammen som lag. Måten vi spiller fotball på skal inspirere og spiller 

skal flytte seg inn og ut av rom på automatikk. De skal kunne gjenkjenne mønstre og dermed forflytte 

seg ut fra erfaringene de har opparbeidet seg gjennom et systematisk arbeid over tid. Fra første 

stund så skal våre spillere ha lyst på ballen, de skal få lov til å ha den og ta valg, gjøre feil for så å lære 
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av dem. Vi skal lære dem å utnytte rom gjennom god forståelse tidlig og dermed utvikle teknisk 

presisjon til å utnytte rommene. Bruke den teknikken som til enhver tid er mest hensiktsmessig for 

valget som tas. Vi skal kontrollere med ballen i laget og for å få til det så må alle våre spillere ha en 

felles forståelse, for at hvis vi mister en spiller så faller korthuset og spillere begynner å gå på 

egenhånd. Alle er like mye verdt og like viktige å spillet vårt. Vi ønsker derfor at spillere sirkulerer i 

posisjoner i barnefotballen og får prøvd seg både i forsvar, sentralt, på sidene og fremme. For å få 

alle spillerne til å ha felles forståelse så må vi utvikle det kognitive, fotballferdigheten og karakteren 

til spillerne. Det er viktig å presisere at spiller må ha et ønske selv om å spille i de ulike posisjonene 

og at en ikke flytter rundt på en spiller bare for å variere. En må ta det gradvis, med utgangspunkt i 

mestring og interesse.  

 

4.3 Karakter 
Vårt hovedmål for spiller er å kunne utvikle han/henne til å bli et godt menneske. Vi ser over kun 

fotballferdigheten, men ønsker å bruke fotballen til dannelse. Da er det viktig at vi har en tanke om 

hvilke mennesker vi ønsker å forme. Her kommer karaktertrekk til spiller inn. Hvilke spillere ønsker vi 

å utdanne. Hvordan skal våre spillere fremstå på og utenfor banen. Hvilke verdier ønsker vi å sette i 

fokus og hvordan ønsker vi å påvirke hver enkelt spiller. Johan Cruyff sa: Jeg var streng mot de beste 

og bygget opp de svakeste. Den filosofien ønsker vi også skal gjenspeile vår treningshverdag. De 

beste skal stilles krav til med respekt, konsentrasjon og vi skal gi dem motstand. De svakeste skal vi 

passe på at blir inkludert, får kjærlighet og riktig oppmerksomhet (opprett dialog tidlig) fra trener og 

medspillere. Vi starter alle økter med å samle konsentrasjon og tilstedeværelse og vi avslutter alle 

økter med en oppsummering om vi klarte å gjennomføre økten på en god måte sammen. Dette 

bygger ydmykhet, refleksjon og samhold i gruppen som igjen bygger karakter og gode mennesker. Vi 

har ikke ambisjoner om at alle skal bli toppspillere, men vi har store ambisjoner om at det skal bli 

gode mennesker av alle som går RFK trappa.  

 

Karaktertrekk på RFK spilleren: 

 

● Respektfull 
● Ydmyk 
● Motstandsdyktig 
● Reflektert 
● Ambisiøs 

 

 

4.4 Struktur på trening 
Hvordan har fotballtreningene på Rennesøy og i Norge foregått tidligere? Vi har gjennom erfaringer, 

kurs og samtaler med trenere både i Norge og utlandet erfart at for mange klubber driver sin 

spillerutvikling med et lag fokus, der alle skal dra i samme retning og en øver på det laget trenger for 

å vinne kamper. Med dette fokuset så blir øynene rettet mot de som vinner kampen for deg og vi 

utvikler noen få spillere, det blir skapt selvoppfyllende profetier. Vi ønsker å tenke lengre enn neste 

kamp. På våre treninger så skal trener observere treningen, se på enkeltspillere og hvordan spiller tar 

sine valg fremfor å fokusere på laget, struktur og hvem som vinner og taper. Vi dropper isolerte 



RFK sportsplan 

Side 21 av 48 
 

øvelser, da de har liten funksjon for rollen i laget eller systemet vi spiller. Forskning viser at de er 

selvmotsigende med tanke på effektiv læring. Vi ønsker å bruke dynamiske øvelser hvor spiller får 

øvd på hele spillet fra første stund. Det vil bygge både kognitive evner, karakter og kompetanse   

 

For å lage et godt treningsopplegg så må vi lære våre trenere hva de skal se etter, vi har beskrevet i 

avsnittene over hvordan vi ønsker å skape den ideelle fotballspilleren. Vi vil nå gå igjennom hvordan 

vi ønsker å påvirke spiller og skape en arena for utvikling. Vi ønsker å bygge en lik struktur for våre 

spillere, der spiller står i fokus med trener og treningsmiljøet rundt. Denne strukturen vil bygge på 5 

komponenter: 

 

1. Spilleren  
2. Trener  
3. Treningen 

 

 

 

4.4.1 RFK spilleren 
Vårt mål er å utvikle en bevisst fotballspiller som spiller med hodet og bruker beina til å utføre 

valgene på banen. Vi skal utvikle kognitive evner, kompetanse og karakter som hjelper dem å mestre 

livet på og utenfor banen. Spilleren er hovedpersonen og trener planlegger treningene slik at spiller 

får utfolde seg innenfor spillet og lære seg selv å kjenne. Treningene skal gi spiller både opp og 

nedturer, de skal bli satt under press og foreta hundrevis av valg. Alt skal foregå under trygge 

rammer, der spiller skal vite at trener og lagkamerater støtter dem og er der for å hjelpe de til å bli 

bedre.  
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Vi vurderer spillere ut fra 4 læringsnivåer 

 

1. Panikk - spiller vet ikke hva de skal gjøre med ballen, bare sparker den videre i ren panikk. 
2. Tilvenning - spiller klarer å kontrollere ballen, men vet ikke hvor den skal, leter med ballen i 

beina, må gjerne ta en ekstra touch eller drible før de sender den videre. 
3. Hensikt - spiller tar imot ballen med hensikt inn i riktig rom og slipper den videre til 

medspiller med hensikt. Klarer å ombestemme seg underveis når motspiller flytter seg.   
4. Perfeksjon - slipper ballen inn i riktig rom til riktig tid automatisk uten å tenke, bare gjør det.  

 

Hvor er som oftest dine spillere, gå igjennom spillegruppen og ta en vurdering. Fint hvis dere også lar 

spiller få vurdere seg selv.  

 

 

 

4.4.2 RFK Treneren 
RFK treneren skal legge til rette for en god læringsprosess for spillerne. De skal skape trygge rammer 

for den enkelte slik at hver spiller byr på seg selv, utfolder seg og tar egne valg. Våre trenere skal 

observere valgene til spiller fremfor å detaljstyre og kommentere hva spiller skal gjøre. Vi ønsker at 

våre trenere bruker dialog fremfor autoritær ledelse.  

 

Gjennom vårt utdanningsprogram så ønsker vi at våre trenere blir godt kjent med RFK modellen. Det 

er viktig at de setter seg inn i følgende spørsmål: 

 

Hvorfor driver vi med spillerutvikling på Rennesøy?  

 

RFK SPILLEREN

Kognitive Kompetanse Karakter

Persepsjon Ballkontroll Respektfull

Konsentrasjon Bevegelse Ydmyk

Ta valg Posisjonsspill Motstandsdyktig

Logisk tenkning Spillprinsipper Reflektert

Evaluere Spillsystemer Ambisiøs

Utførelse Samarbeidsevne
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- Skape et trygt og godt oppvekstmiljø på Rennesøy 

- Utvikle sunne og gode verdier 

- Vi ønsker å lære spiller å bli trygg med ball 

- Vi ønsker å spille sammen, fotball er aller kjekkest sammen med andre 

- Vi ønsker å oppleve glede med fotball både på og utenfor banen 

- Vi ønsker å dele vårt engasjement for spillet 

- Vi ønsker å gi spiller mulighet til å lykkes i fotballen og ser overføringsverdien av ferdigheter 

som de kan ta med seg til arenaer utenfor banen.  

 

 

Hva ønsker vi å lære våre spillere?  

 

- Kognitive evner 
- kompetanse 
- karakter  

 

Hvordan skal vi lære dem det?  

 

- Spiller i sentrum 
- Dynamiske øvelser 
- Posisjonsspill 
- Spilleprinsipper  
- Karakterbygging og evaluering etter hver økt, hadde vi det gøy? Gjorde alle sitt beste, 

oppførte vi oss? 
 

Våre trenere skal være gode på å bygge relasjoner til spiller gjennom dialog, skape trygge rammer, ha 

tillit og lære spiller å ta eierskap for egen utvikling. De skal være gode rollemodeller og gå foran som 

gode eksempler.  

 

Tiltak: 

Stille på 10 treningsøkter (5 vår, 5 høst RFK ekstra) på G8 eller første år som trener. 

Deres barn får deltar gratis på RFK ekstra første året.  

Det blir arrangert trenerforum 2 ganger i året.  

 

4.4.3 RFK treningen 
Vårt mål med RFK treningen er at det for våre spillere skal være dagens høydepunkt. For å få til det 

så er det viktig at vi som klubb tilrettelegger for at spiller står i sentrum og får et eierforhold til økten. 

At de opplever at de er der for seg selv og sin egen utvikling og at den skjer sammen med sine 

venner. Målet vårt er at de vokser som mennesker av å være på våre økter. At vi kan gi dem trygghet, 

mestring, utfordringer og glede, som igjen gir dem trivsel og vennskap for livet. Våre trenere skal 
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derfor se, observere og se igjen. Det er da vi får med oss detaljene til våre spillere. Vi skal så lytte og 

spørre våre spillere om hva de tenkte, fremfor å diktere, kjefte, styre eller fortelle dem svarene. Vi 

skal skape selvstendighet spiller som tar eierskap for sin egen utvikling og ikke kopier av oss selv. For 

å få til det så må vi se og ha dialog, gi ansvar og la dem få lov til å feile, for det er først da vi lærer 

mest, såfremt vi er bevisste oss selv og får tid til å evaluere. Husk det er spillerne som er i fokus og 

som skal skinne på våre økter, ikke vi som trenere og foreldre.  

 

Faglig så er målet vårt å gjøre komplekse spillvarianter enkle å forstå. Metoden bygger på gode 

læringsstrategier og effektive prinsipper for å spille god fotball. Vår største erkjennelse fra tidligere 

sportslige planer er at vi dropper isolerte deløvelser. Fra 2020 så bestemte vi oss for at alle deløvelser 

skal bygges på helhet og med utgangspunkt i spillsystemer og spillestil. Spiller skal forstå og se 

gjenkjennbare mønstre fra første spark på ballen. Da vil vi få den tilstedeværelsen vi behøver for å 

kunne utvikle våre tre ferdigheter kognitiv evner, kompetanse og karakter.  

 

 

Treningsinnhold: 

Vi starter vår planlegging av treningsøkten med å se på hvordan skal vi spille kamp i dag. Hva er det vi 

ønsker skal være vårt fokus? Det vil være avgjørende for hvordan vi bygger opp økten fra del 1, 2 og 

3.  

 

Del 1 Rondo (firkant) og skadeforebyggende trening 

Del 2 Posisjonsspill med læringsfokus, konkurranse siste 5-10 min  

Del 3 Kamp med samme læringsfokus – avslutter alltid med et vinnerlag 

 

Det kan legges inn isolerte tekniske momenter i løpet av treningen hvor en gjør individuelle behov, 

men det blir på utsiden og ikke som en del av helheten til gruppen.  

 

Del 1 Rondo -hensikt 

 

“Everything that goes on in a match except shooting you can do in a rondo. The competitive aspect, 

fighting to make space, what to do when in possession and what to do when you haven't got the ball, 

how to play one touch, how to counteract tight marking and how to win the ball back” 

Johan Cruyff 

 

Rondo øker ferdighetene til spillerne for å kontrollere ballen, posisjonere seg riktig og mestre teknikk 

i trange områder under press fra motstander. Det gir en glede i å spille sammen og får øyne opp for 
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at fotball er et lagspill, da det sjelden lønner seg å drible flere ganger på rad. Med å spille rondo over 

tid så vil du kunne manipulere barna til å få gode vaner om å spille sammen fremfor ty til soloraid.  

 

Hvis vi får våre spillere til å være fokuserte, tilstede og ta rondoen seriøst så vil vi få øvd på alle 

aspektene som Johan beskriver over. Fienden til firkanten er at vi er i tøyse humør og dermed mister 

effekten. Her er det viktig at vi stopper opp våre spillere og spør om de gjør sitt beste eller om de 

oppfører seg som er et av våre mål for økten. Litt humor skal selvfølgelig være lov, men ikke hvis det 

over tid går utover kvalitet. Husk å still spørsmål fremfor å kjefte.  

 

Hva kan vi lære i Rondo? 

I Rondo er pasning og mottak det essensielle, men vi er også mye vendinger og taklinger. Spiller må 

hele tiden jobbe med hodet, da det kreves orientering, å ta valg og konstant gjøre små bevegelser. Vi 

jobber med posisjonsspillet der vi må tenke på vinkler (kroppsposisjon mot senter av firkanten), 

distanse (utnytte rom i angrep, tett i forsvar), timing (riktig pasning til riktig tid vil holde forsvar ute 

av balanse), linjer (hele tiden ha flere muligheter), situasjon (se på forsvarsspiller, endre situasjon 

konstant). Tilslutt så kommer vi også innom karakterbygging da alle må være engasjerte for at en 

rondo skal fungere. Vi må samarbeide og respektere hverandre og de reglene som er satt. Alle må ta 

ansvar for deres feil. Øvelsene krever høy konsentrasjon og det er derfor vi bryter opp etter 4-5 

minutter. Bruk tid til å prate med spiller om motstandsdyktigheten som oppstår, her må spiller lærer 

av sine egne feil underveis.  

 

Noen gode føringer for å mestre Rondo? 

 

● Vær på vakt, orienter deg hele tiden.  
● Kroppsstilling, hoftene mot sentrum slik at du kan spille begge veier. 
● Viktig å kunne bruke begge føttene. 
● Små bevegelser slik at pasningslinjen er åpen, still deg slik at du bryter forsvarslinjen. 
● Hjelp dine medspillere med å spille på riktig fot (den lengste foten) hos din medspiller. 
● Vær ambisiøs, se etter pasninger mellom forsvarerne når muligheten byr seg 

 

I figurene under ser dere ulike varianter av Rondos som vi ønsker våre lag skal benytte seg av. Det er 

trener som fritt setter sammen øktene med utgangspunkt i øvelsene i sportslig plan.  

 



RFK sportsplan 

Side 26 av 48 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RFK sportsplan 

Side 27 av 48 
 

 

 

 

 

 

Skadeforebyggende trening: 

Vi bryter så opp Rondoen etter 4-5 minutt med ulike typer skadeforebyggende trening som mobilitet, 

styrke og hurtighet. All skadeforebyggende trening prøver vi å skape gjennom lek og med et smil 

rundt munnen. Gjerne konkurranser, og at barna gjør dem sammen, glemmer alvoret og lar seg 

fange av øyeblikket. Vi legger inn skadeforebyggende trening i pausen mellom firkantene, da gjerne i 

4-5 minutters bolker.  

 

Vi deler den fysiske treningen inn i 3 deler: 

 

1. Mobilitet 
2. Styrke 
3. Hurtighet 

 

Mobilitet  

Her jobber vi med leddutslag, trykke på hofter, knær, ankler og rygg. Muskler som vil få kjørt seg i 

løpet av økten. Vi drar i dem i oppvarmingen, slik at de blir aktive og klare for aktiviteten som venter.  

 

Styrke (stabilitet) 
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Vi trener styrke med egen kroppsvekt gjennom ulike øvelser basert på lek. En jobber mye i par og 

noe alene. Alt gjøres i grupper og er ledet av en trener. Se egen øvelsesbank for eksempler på 

øvelser.  

 

Hurtighet/Balanse (Kraft) 

Siste del av det skadeforebyggende programmet er hurtighet. Her tar vi små spurter fremover, 

sidelengs, bakover. Det kan gjørs i forkantene eller gjennom lek i par.  

 

Del 1 av treningen vil dermed bli organisert på følgende måte: 

 

Rondo 4 min 

Mobilitet 4 min 

Rondo 4 min 

Styrke 4 min 

Rondo 4 min 

Hurtighet 4 min 

 

Del 2 Posisjonsspill 

Med posisjonsspill ønsker vi å lære våre spillere å stå i strategiske posisjoner som gjør det vanskelig 

for våre motstandere å vinne ballen fra oss. Vi ønsker å lære våre spillere å flytte blikket bort fra 

ballen til motstanderen og forflytte seg i ledige rom, slik at de står i en posisjon hvor motstander ikke 

kan nå ballen. For å få til dette så må vi få våre spillere til å forstå at ballfører til enhver tid må ha 2-3 

spill punkter. Da vil motstander ikke kunne vite hvilket rom vi går gjennom og de må flytte flere folk 

opp, når de gjør det så kan vi trenge oss gjennom eller spille rundt. Vi skal opptre samlet og til enhver 

tid må spille sjekke om de har pasnings linjer mellom seg. 

 

Ulike varianter for posisjonsspill 

Når vi skal sette opp et posisjonsspill så tar vi utgangspunkt i vår struktur i spillet. Dvs om vi spiller 5, 

7, 9 eller 11 mann så setter vi opp strukturen i laget med jokere.  
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I figur 1 spiller vi 3 mot 3 med 2 jokere som er med på det laget som har ballen. Målet her er at 

ballfører skaper en trekant med joker og medspiller. Dette gjøres med å se på motspiller og flytte seg 

inn i riktig rom før en mottar ballen. En skal forflytte seg slik at rød angrepsspiller bryter 

forsvarslinjen til blå spiller og dermed har vinkel til ballfører. Rød spiller må passe på at en ikke står i 

skyggen eller på linje med medspiller. De røde prøver nå å holde ballen i laget, når de blå vinner 

ballen så må de røde gå i midten og prøve å vinne den igjen. Du spiller her i 10-15 minutt med fokus 

på et av læringsprinsippene (angrip 1, 2, 3, organisere forsvar, angrep m.m) De siste 5 minuttene 

spiller du konkurranse, det kan da være å få flest pasninger, evt poeng for hver trekant du klare å 

fullføre.  

 

I figur 2 spiller vi 4 mot 4 med 2 jokere. Målet er her det samme som i figur 1, men vi har nå en ekstra 

mann i midten som gjør at sentral midtbanespiller må jobbe mer sammen. Da kan vi ha fokus på 

følgende spill prinsipper, å åpne og lukke rom for hverandre, en kan også jobbe med at de gule 

jokerne ikke står på linje, men alltid skaper to ulike pasnings linjer til ballfører, en møter, mens en går 

i dybden. De to sentrale kan da jobbe med “pear and disappear”, på norsk, komme imot eller 

forsvinne  

 

I figur 3 øker vi til 9er kamp. Her spiller vi 4 mot 4 med 4 jokere. Målet er det sammen som i figur 1 

og 2, skape trekanter og numerisk overtall. Få spiller til å forstå hvor viktig kroppsstilling er for å 

kunne ta en godt valg i neste situasjon. Dette er en god øvelse på å trene på angrep 1,2 3. Dvs at en 

spiller trekant så lenge det kun er en forsvarsspiller, men når motstander slipper inn sin 2. 

forsvarsspiller så er det et signal på at en må komme seg bort før den 3 forsvarer kommer for da blir 
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rommene lukket. For forsvarerne er det motsatt. Derfor er denne type øvelser geniale da der 

flerdimensjonale og bevisste fotballspillere vil lære både forsvar og angrep samtidig.  

 

I figur 4 øver vi på det fulle spiller 11 mot 11. Her har vi satt opp laget i en 4-3-3 formasjon. Vi spiller 

6 mot 6 med 4 jokere som 1 midtstopper, 2 sentrale og 1 spiss. De står fast og gjerne hele spilldelen 

slik at de får nok repetisjon. I 5er og 7er så kan en gjerne bytte jokere og spillere oftere, men når en 

kommer opp i 9er og 11er så bør spiller få stå i rollen lengre. Det overordna målet med 

posisjonsspillet er fortsatt det samme. Spille ut motstanderen (de 6 forsvarerne) ved å skape 

numerisk overlegenhet og posisjonell overlegenhet i måte vi strukturer og plasserer spiller på banen. 

Vi bruker samme metode, som er at spillet går fritt de første 10-15 minuttene, før vi de siste 5 legger 

inn en konkurranse. 

  

1. Trekantspill i midten 
2. En spiller må vinne ballen tilbake 
3. Vri spillet fra ende til ende 
4. 10 touch i laget 
5. Bruke ballen til å finne en bestemt spiller 

 

Mulige konkurranser her kan være poeng for trekantspill mellom 2 gule og rød i midten, sekunder på 

å vinne ballen tilbake eller at du får en spiller du skal klare å finne etter ballvinning, jo raskere laget 

finner struktur premieres laget med å få en spiller de skal spille til.   

 

 

 

Figur 5 er en god øvelse for å øve på å finne struktur i forsvar og angrep. Her må laget være raske i 

omstillingen fra forsvar til angrep. Finne spill punkter bredt i banen etter ballvinning for så å bruke 

joker sentralt til å komme på plass. Ball må gjerne gå bredt så inn til joker før den så går ut igjen, for 
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så å få etablert spill. Hvis de er raskt på plass får kan de enkelt komme i gang med eget spill. Hvis de 

bruker lang tid så velger trener å sentre til en spiller lengre borte. Det samme i forsvar, hvis de 

omstiller sent til forsvar så gir du det angripende laget en enklere person å spille til enn motsatt.  

 

I figur 6 har vi en nye øvelser hvor det kan være bra å jobbe med åpne og lukke rom. Den røde og 

gule skal samarbeid om å møte spillerne på utsiden av firkantet. En skal alltid møte (pear) og en skal 

gå (disappear). Pass på at de ikke er på linje, men splitter seg. Angrep 1,2, 3 er også fin å øve på her, 

da du har tre forsvarere og en skal nå lære spillerne å spille 3 mot 1 til det blir 3 mot 2, da går vi 

videre. Konkurranser her kan være å spille igjennom midten, at rød midt finner gul midt eller at vi går 

fra en trekant 3 vs 2 og etablerer en 3 vs 1. Antall pasninger kan også være et mål. Men husk alltid å 

øve 10-15 min først før du begynner med konkurransen.  

 

I figur 7 så øver vi på større flater og involverer flere spillere. Dette er gode øvelser for å øve på 

hvordan vi ønsker å spille i kamp.  Da motstander fort flytter opp 5 spillere for å vinne ballen mot oss. 

Nå kan vi øve oss på omstilling fra forsvar til angrep og det å kontrollere med ballen i laget. Vi vil ha 

gode muligheter til trekant spill, men forsvarerne vil komme raskt på oss så det vil bli skapes gode 

muligheter til å jobbe med både angrep 1,2 ,3 og forsvar 1,2,3. Kjører samme mal som før 15 minutt 

øving, 5 minutt konkurranse med allerede nevnte poengsystem.  

 

I figur 8 så er det gode forutsetninger for å jobbe med posisjonering for trekantspill. Vi spiller 10 mot 

5 i overtall og møter et lag som ligger lavt. Da kan vi øve oss på å kontrollere med ball. 
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I figur 9 så møter vi et baktungt 5er lag som sitter igjen med 2 forsvarer. Vi kan nå få tid til å øve oss 

på å kontrollere med ballen i laget og jobbe med prinsippene presentert over. Det er en god øvelse 

for å lære spiller å bevege seg i forhold til motspiller og skape trekant for komme seg ut bakfra. En vil 

ved hjelp av 2-3 pasninger være over på andre siden. Denne øvelsen gir mer dynamikk i spillet da 

spillerne på sidene må bytte plasser inn og ut. 

 

I figur 10 4 mot 4 + 2 jokere på siden får vi øvd oss godt på omstilling fra forsvar til angrep. Da har vi 

midtstopper og spiss stående som jokere og de må holde på ballen til vi kommer på plass. Jo raskere 

vi er på plass jo enklere klarer vi å etablere spill og kontrollere med ballen. Det vil i starten skje 

hyppige omstillinger og øvelsen vil for mange virke kaotisk. De gir en god trening i å jobbe med ro 

med ballen og det å spille enkelt. En kan i øvelsen også jobbe både med forsvar 1,2,3 og angrep 1,2,3.  

 

Figur 11 er på mange måter lik figur 10. Vi møter et lag som går relativt høyt. Sender frem 6 av 9 

spillere. Her kan vil det også bli en del omstillinger. Øvelsen er god for å jobbe med høyt press og 

forsvar 1,2,3, organisering i forsvar og angrep, presse raskt etter angrep.  

 

I figur 12 derimot tar vi ned tempo og gir det angripende lag noe mer tid. Her spiller vi 10 mot 4 og 

møter et svært lavtliggende lag. Hensikten med spillet vil da være å gi spillerne sentralt bedre tid til å 

jobbe med relasjon, åpne og lukke rom, kroppsstilling og trekantspill. Vi ønsker å gi laget mestring i å 

kontrollere spillet med ballen. For det forsvarende lag så vil vi kunne vise spillerne hvor viktig det er å 

ligge samlet og presse sammen. Da de ikke vil ha sjans til å få ballen ved å kunne løpe rundt.  

 

I figur 13 er vi tilbake i det høye presset og vi møter et lag som går i strupen på oss. Her vil vi måtte 

forflytte oss raskt og hele laget må være godt organisert for å at vi skal lykke med å spille oss ut. En 

god øvelse for å jobbe med rask struktur i forsvar/angrep og trekantspill, angrep 1,2,3  

 

Vi kan oppsummere posisjonsspillet med å si at hensikten med spillet er at vi skal lære våre spillere å 

posisjonere seg riktig i forhold til motspiller på banen. Ved hjelp av posisjonsspill så skal vi skape 

numerisk overlegenhet og dermed klare å kontrollere kampen med ballen i laget. Posisjonsspill 

foregår på ulike deler av banen og vi flytter oss fra et område til under selve kampen. Men på trening 

så står vi på samme område og jobber. Det er viktig at spiller får tid til å jobbe i sin posisjon og bygger 

opp en trygghet der før du slipper han/henne ut i ny rolle. Gjerne la spillerne få være med å 

bestemme hvor han/hun vil spille. Ikke press en spiller til å være i sentralt i banen hvis de ikke vil. 

Minner tilslutt om organiseringen, først 10-20 min øving, så 5 minutt konkurranse tilslutt. Husk at du 

som trener skal observere aktiviteten bort fra ballen og gi tilbakemeldinger på det de gjør uten ball 

og ikke for mye det de gjør med ball. Svarene ligger ikke i hvor de sentret ballen, men ligger i hva de 

gjorde før de fikk den. Da må vi se på spiller før de får den.  
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Del 3 Spill 

 

Få kontroll på deg selv overfor motstandere  

 

1. Se på motstander  

2. Bestemme og lure/skjule for motstander 

3. Vurdere og utføre i henhold til motstander (Ombestemme seg) 

 

Lære og forstå rommene som oppstår på banen 

 

4. Åpne og lukke rom 

5. Angripe 1,2,3 (ballfører, link player og tredjemann) 

6. Vinn ballen raskt tilbake ved balltap 

7. Organisere seg raskt i forsvar, angrep 

8. Forsvar oss som lag i 1,2,3  

 

Kontrollere med ball 

 

9. Spill enkelt 

10. Spill det du ser 

11. Ta imot med hensikt 

12. Spill med hensikt 

13. Hold og spill ballen  

14. Spill sammen 

15. Spill opp i banen, forbi pressledd 

 

Når vi planlegger en treningsøkt så starter vi med spørsmålet, hva ønsker jeg å ha fokus på i kampen i 

dag? Vi starter med andre ord baklengs på økten. Vi velger da et par av spill prinsippene presentert 

under som fokus. Vi skisserer så spillet slik at vi vil få gode forutsetninger for vårt valgte fokus. 

Etterpå planlegges det hvilket posisjonsspill som vil passe best til vårt læringsfokus og deretter velger 

vi ut en rondo variant der vi får frem prinsippene vi ønsker å jobbe med. Alt henger sammen og vi 

skaper en helhet for treningen. 

 

For å få fram vårt budskap og mål med økten så har vi ulike spillvarianter, men forskjellen fra 

posisjonsspill er at vi alltid har med mål og konkurranse fra starten av. Vi kan fortsatt bruke jokere, 

de blir plassert på utsiden av banen eller bak mål. Dvs at de har posisjoner som backer, vinger eller 

spisser.  
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I de 5 spill variantene over så har vi satt opp strukturen for 5er fotball. På små mål spiller vi uten 

keeper 4 utespiller, mens vi med større mål tar med keeper. Strukturen vi bruker er 1-2-1. Målet er å 

sette opp firkanter som gjør at vi er i overtall, når motstander prøver å komme inn å ta ballen med 

flere spiller så går vi videre og skaper en firkant høyere på banen eller motsatt side. Det er våre midt 

spillere, keeper, sentral midtbane og spiss som avgjør når vi forflytter oss. Vi spiller gjennom midten 

hvis vi kan og vi spiller ut på siden for å åpne opp i midten. Målet er å hele tiden finne den frie 

mannen da vi har med keeper og dermed alltid er en mann mer. Ved spill varianter hvor vi har med 

jokere så er vi både 2-3 mann mer. Vi bruker da jokere for å kunne dominere med ball og lære våre 

spillere at ved å posisjonere spillere i de riktige rommene ute på banen så vil vi kunne skape både 

numerisk og posisjonell fordel til vårt lag.  

 

Numerisk fordel vil si at vi har flere spillere enn motstander på denne delen av banen. Posisjonell 

fordel vil si at våre spillere står i en bedre posisjon enn motstander med tanke på å få ballen. Eks du 

stiller deg på linje med forsvarsspiller som gjør at du ved å få ballen på rett fot, kan gå rett forbi på 

første touch.  
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I spill 7er så setter vi opp strukturen 3-2-1 defensivt og 1-3-1-1 offensivt. Da vi flytter opp backene og 

løfter opp en midtbanespiller. En jobber med å igangsette sentralt i banen for så å prøve å tre ballen 

fremover. Hvis det ikke er åpent i midten så går en ut på siden for så å komme inn igjen i midten. 

Viktig at sentral midtbane leter etter lommene sentralt i banen. Står i posisjon med skulder mot 

skulder med målene. Våre vinger må stå med hoften vendt inn mot midten og kunne bruke begge 

ben. Vi spiller også her med og uten keeper. Små mål for å minimere skudd og ha fokus på pasning, 

større mål for å jobbe med forsvar og avslutninger + keeperarbeid.  

 

I figur 7 kan en spille scorer står og har 3 lag, dvs 4 eller 5 vegger. I figur 10 kan en også spille 3 lag og 

ha eks 5 vegger pluss at de laget som venter har keepere. Det som er bra med vegger er at en da kan 

jobbe med å holde laget sentralt og skape overtall på sidene. I tillegg så belønnes pasningsspill 

fremover driblinger da det blir trangt i midten og vanskelig å drible.  
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I spill for 9 er fotball så setter vi opp strukturen 1-3-2-3. Defensivt så blir det 1-3-4-1 når vi ligger lavt 

og 1-1-4-3 når vi går høyt. I angrep så løfter vi opp backene og tar ned en midtbanespiller så da blir 

det fort 1-2-3-1-2. Viktig å skape flere angrepslinjer enn motstanders forsvarslinjer som gjør at vi kan 

finne mellomrommene mellom deres angrep og midtbane og midtbane og forsvar. Dette jobber vi 

med i alle 5 spill variantene. Lær spillerne at ved å plassere ut våre spillere mellom motstanderens så 

vil en kunne skape 6-7 alternativer til ballfører (se figur 15). Jo flere valg vi kan gi ballfører jo mer må 

motstander flytte på sine spillere og rom skapes. Hvilke rom vi velger å benytte oss av er opp til 

motstander og hvor de flytter sine spillere. Vi ønsker i spillet å dominere med ball og flytte ballen inn 

i rommene som motstander forlater. Derfor er det viktig at vi lærer våre spillere å se på motstander 

og være åpen for å ombestemme seg når de går for å vinne ballen. Har vi en trekant 3 vs1 så spiller vi 

den til motstander kommer opp med en spiller til, da trer vi ballen igjennom og er forbi første 

pressledd.  



RFK sportsplan 

Side 37 av 48 
 

 

 

 

 

4.5 Evaluering av laget  
 

Fokuset vårt er på å skape et godt klima for utvikling, der kampene sees på som et virkemiddel og 

ikke et mål. Fotballen i barn og ungdomsårene dreier seg primært ikke om å vinne eller tape, men om 

å lære – for laget og den enkelte spiller. I mange tilfeller vil det kunne bli en urettferdig kamp når 

tidlig og sent utviklede spillere – på samme alder møtes og spiller mot hverandre. En viktig oppgave 

for oss ledere og foreldre blir da å etablere et miljø som får hvert barn til å blomstre. Lære barna å se 

bak resultatene og måle seg på hva vi fikk til med utgangspunkt i hva vi jobber mot og ikke hva som 

fysisk har skjedd her og nå. Nøkkelspørsmålet for barn og unge er ikke hva de får til i dag, men hva de 

kan lære, hva de er villige til å gjøre for å lære og hvor mye de kan utvikle seg (potensial). Vi bør med 

det som klubb, trener, leder og foreldre være bevisst spillers biologiske og kronologiske alder. 

Gjennom denne strategi og tankesett så vil vi kunne skape en sunn fotballhverdag for mange barn og 

ungdom og få frem det beste i hvert enkelt barn.  

 

For å hjelpe trenere og spillere til å evaluere seg selv etter trening og kamp har vi laget følgende 

evalueringsskjema som går ut på å vurdere seg selv med utgangspunkt i våre prinsipper om hvilken 

fotball vi ønsker å spille. Da kan vi snu tankesett fra resultat til utvikling og prosess.  
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Evalueringsskjema – barn 

 

 Sjelden I perioder ofte 

Gleder du deg til å gå på trening?    

Opplever du å bli sett av treneren din?    

Opplever du at trener gir deg trygghet?    

Er lagkameratene dine snille med deg?    

Opplever du å lykkes på trening?    

 

 

 1 

(sjelden) 

2 3 4 5 

(Alltid) 

Hvor ofte er du trygg når du mottar ball?      

Hvor ofte spiller du enkelt?      

Hvor ofte spiller du det du ser?      

Hvor ofte spiller du sammen med de andre?      

Hvor ofte jobber du i forsvar når du mister 

ballen? 

     

Liker du å takle?      

Forstår du det trener går igjennom på trening?      

Hvor ofte ønsker du å spille fotball i uken?      

 

 

 

Evalueringsskjema UNGDOM  

 

 

 

 

Sjeldent I perioder Ofte 

Opplever du stress i kampen?    

Hadde du balltap?    

Opplevde du å komme i tidsnød?    

Var du fornøyd med kroppsstillingen din? (skulder-

skulder)? 

   

Posisjonerte du deg godt i forhold til motstanderne 

(mellom linjene («Pocket»), vekk fra motstanderne, 

bak/mellom forsvarslinjene (pair/disappear)? 

   

Posisjonerte du deg i forhold til medspillerene (skapte 

pasnings linjer)? 

   

Orienterte du deg i forhold til hvor det var rom?    
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Var du tålmodig ved å vente på at ballen kom til deg 

(holdt posisjonen)? 

   

Omstilling fra forsvar til angrep – fant du posisjonen 

din offensivt fortest mulig? 

   

 

 Risikoevaluering 

 Sjeldent I perioder Ofte 

Spilte du støttepasninger når du ikke visste hva som 

foregikk bak deg? 

   

Gav du støtte til ballfører?    

Spilte du sikre pasninger?    

Spilte du på ett og to touch i trange områder?    

Skjermet du ball hvis du ikke umiddelbart så noen 

pasningsalternativer? 

   

Spilte du på tvers uten å ha oversikt?    

Hadde pasningene dine riktig kraft?    

 

Brukte du energien riktig? 

 Sjeldent I perioder Ofte 

Søkte du ballen ukritisk («sprang som en villmann»), 

eller var du tålmodig og ventet til ballen kom til deg? 

   

Forsvarte du deg sammen med resten av laget 

(kollektivt, kommunikasjon)? 

   

Hadde du mange høyintensitetsløp?    

Var du god på å presse motstander (gjenvinning)?    

Var du god på å komme på rett side av ballen (returløp)    

 

Hvordan har du det? 

 

 Sjeldent I perioder Ofte 

Gleder du deg til å gå på trening?    

Opplever du at trener ser deg?    

Er du fornøyd med spilletid?    

Får du spille der du har lyst?    

Opplever du mestring på trening og i kamp?    

 

 

 

Evalueringsskjema – Lag 
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Spillestil 

 Sjeldent I perioder Ofte 

Tok laget initiativ? Var laget pro-aktive?    

Brukte dere ballen som et verktøy for å skape målsjanser?    

Kontrollerte (dominerte) laget kampen gjennom 

overlegenhet? 

   

Fungerte formasjonen?    

Fungerte forsvarsspillet?    

 

Overlegenhet 

 Sjeldent I perioder Ofte 

Skapte laget numerisk overlegenhet?    

Fant dere «den frie mannen»?    

Var laget posisjonert i forskjellige høyder og dybder 

mellom motstanders vertikale og horisontale linjer? 

   

Klarte dere å skape flere angrepslinjer (mer enn 3)?    

Skapte dere gode mønster – trekant og 

diamantformasjoner? 

   

Var laget bundet i lenker (ikke for stor avstand mellom 

linjene) 

   

Klarte laget å skape kvalitativ overlegenhet?    

 

 

Manipulering av motstanderne 

 Sjeldent I perioder Ofte 

Hadde laget dybde i spillet?    

Hadde laget bredde i spillet?    

Posisjonerte laget seg mellom linjene slik at spillere fikk 

oppmerksomhet fra mer enn en spiller? 

   

Klarte laget å samle motstanderne på en side av banen, 

for så å angripe på en annen del av banen? 

   

«La pausa» - klarte laget å manipulere motstandere ved 

å tiltrekke press? 

   

 

Angrepsprinsipper  

 Sjeldent I perioder Ofte 

Brukte laget Opp-tilbake-gjennom?    

Fant laget tredjemann?    

Angrep dere samlet?    
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5 Sportslige og sosiale føringer for klubbens medlemmer og foreldre 
 

 

5.1 Trenerteam i RFK – Arbeidsfordeling og oppgaver 
 

Alle som tar på seg verv som trenere og ledere i Rennesøy Fotballklubb får en god gjennomgang av 

sportslig plan på feltet og samtaler med klubbens SPL. Vi går nøye igjennom vår treningsmetodikk, 

hvordan vi ønsker trener skal formidle og organisere sin gruppe. Det blir også en rolleavklaring der 

gjennomgår hvilke forventinger klubben har til dem og hvordan jobben skal utføres. Alle trenerteam i 

RFK består i dag av foreldre på dugnad som gjør en kjempejobb for barn og unge i kommunen. 

Klubbens mål er at hvert trenerteam minimum skal bestå av en hovedtrener, 1 assistenttrener og 1 

lagledere. Ved større grupper på over 20 stk så anbefaler vi ekstra trenere og lagleder i 

barnefotballen.  

De ulike rollene rundt kullene: 

Hovedtreneren styrer økten og delegerer oppgaver til de andre trenerne/assistenttrenerne. Treneren 

er ansvarlig for sportslig utvikling og kampledelse, og kommer forberedt til trening og kamp. Han 

legger i samarbeid med hjelpetrener en plan for kommende periode. Deltar på felles trening så ofte 

som en har anledning. Bør ha gode fotballfaglige kunnskaper. Bruker mest mulig tid på feltet og 

delegerer annen administrasjon til lagleder. 

 

Hjelpetrener/Kampleder: 

Stiller opp når han kan, og hjelper hovedtrener med å gjennomføre øktene. Har en tett dialog med 

hovedtrener angående sportslig opplegg. Gir innspill og er en god diskusjonspartner til hovedtrener. 

Leder et av lagene i kamp. 

 

Ukens hjelper: 

På de lagene der det ikke er nok voksne på trening så oppfordres det til å rullere på ukens hjelper 

som en dugnad blant foreldre. Dvs at de hjelper til på trening med å flytte mål, dømme kamper, 

pumpe baller, knytte sko og trøste. Slik at trener kan konsentrere seg om det sportslige. 

 

Lagleder: 

Er lagets administrasjon og sørger for kommunikasjon mellom spillere, foreldre, klubb og 

motstandere. Lagleder er treners forlengede arm. Har dialog med foreldre og sprer budskapet om 

kommende aktiviteter for laget og i klubben. Viktig å bygge sosiale relasjoner i gruppen, og får 

foreldre på banen. Det oppfordres til å arrangere et foreldremøte pr år. 
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● Kommuniserer treningstider og regler på trening.  

● Lage terminliste for seriekamper  

● I samarbeid med SPL skaffe dommer til hjemmekampene. 

● Styrer dugnader som kjørelister, klubbdugnad 

● Ha dialog med klubben angående turneringer 

● Spre informasjon som kommer fra klubben til medlemmene.  

● Hente inn informasjon som samtykkeskjema, fellesturer og diverse 

● Skaffe info til nye spillere og sende ut velkomstmail med informasjon rundt laget. 

● Skriver i samarbeid med hovedtrener en årsrapport (sjekk egen mal) 

● Administrere spond sammen med trener.  

 

Oppfølging fra RFK:  

Alle trenere og ledere i RFK vil få oppfølging av vår sportslige leder.  

● SPL koordinerer i samarbeid med trenerteam den sportslige kursen for årskullet 

● SPL inviterer til eksempel treninger på RFK BARN. Her gjennomgås treningsmetodikk og 

øvelsesutvalg for spillere i ulike aldre.  

● Tilrettelegger for at det kan gjennomføres fellestreninger for aldersgruppen 10-12 år. Her 

gjennomgås treningsmetodikk, vis av øvelser og kartlegging av spillere. Et samarbeid mellom 

spillerutvikler i klubb og foreldretrener. 

● Klubben gjennomfører 1-2 trenerforum pr år hvor en evaluerer treningsgrupper og årsplaner. 

● Barnet til foreldretrenere får være med gratis på RFK barn første halvåret. 

● Melder på turneringer og ekstra tiltak i samarbeid med trenerteam. 

● Alle frivillige vil få treningsutstyr fra klubben. 

 

Forventninger til spiller: 

 

Det forventes at spiller 

● kommer på tiden til trening og kamp 
● har fot på ball og munnen igjen når trener eller medspiller snakker 
● hører etter når trener viser/forklarer nye øvelser 
● tar vare på utstyr og hjelper til med å rydde inn utstyr 
● er snill mot andre, vi passer på oss selv og lar trener passe på de andre. 

 

Fotball er et lagspill, vi ønsker å lære barna samhold og at hardt arbeid lønner seg. Vi liker ikke 

snarveier. For hver trening så har vi 3 mål, vi skal ha det gøy, vi oppføre oss og gjøre vårt beste 

sammen. 

 

Forventninger til foreldre: 

 

● Pass på at barnet har på riktig klær og sko etter vær. 
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● Gi oppmuntring til alle spillerne i med- og motgang – dette gir trygghet, trivsel og motivasjon 
for å bli i fotballfamilien lenge.  

● Møt opp til kamp og trening – du er viktig både for spillerne og miljøet. 
● Respekter trenerens kampledelse – konstruktiv dialog om gjennomføring tas med trener og 

klubb i etterkant.  
● Vi ønsker at foreldrene stiller seg på motsatt side av trener/leder, slik at barn og trener kan 

konsentrere seg om kampen. 
● Det er ikke lov til å kommentere sitt barn under kamp, la barnet ta egne valg. 
● Respekter dommerens avgjørelser – selv om du av og til er uenig! 
● Støtt opp om klubbens arbeid, fokuser på glede, innsats og sunne verdier. 
● Melde forfall til kamp og trening  

 

5.2 Turneringer 
Et av klubbens mål er å ha minimum en felles turnering for barn og ungdom. Vi har gode erfaringer 

med følgende turneringer: 

 

Etne cup i juni 

Vildbjerg cup i Juli/august 

Puttefestivalen i august 

 

Vi ønsker at lagene våre prioriterer disse turneringen og reiser sammen. Fra det året de blir 11 år så 

anbefaler vi på det sterkeste at ungene sover på skole sammen med ledere.  

 

5.3 Retningslinjer for kamper 
 

5.3.1 Plan for kampen 
Vårt mål er at kampen skal være ukens høydepunkt. Det er den vi trener for og det er da vi skal få 

prøve å sette ut planen som vi jobber med på trening. Fokus skal være på utvikling og prestasjoner, 

IKKE resultat. Vi teller ikke mål, vi teller antall ganger vi klarer å gjennomføre det vi øver på. Derfor 

anbefaler vi trener om før kampen om å veilede spillerne om hva som er planen i dag. I pausen og 

etter kampen så er det handlinger ut fra planen vi evaluerer og ikke han enkelthendelser som 

oppstår. Med det så ønsker vi å lære spiller å ha fokus på prosess og eget spill, fremfor motstander, 

dommer eller utenforstående hendelser. Vi blir gode på det vi trener på og det ikk har fokus på skal 

ikke få ta for mye av vår oppmerksomhet. Våre overordnet mål i kampen for hver enkelt spiller er å 

gjøre sitt beste, oppføre seg, for da har vi større muligheter til å ha det gøy.  

 

Eksempler på fokusområder henter vi fra våre spilleprinsipper, se avsnitt 4.3 RFK treningen del 3. Det 

kan være spill det du ser, spill enkelt, spill sammen. Så tar vi opp i pausen hendelser der vi har gjort 

nettopp dette eller kan justere oss. Det vil skape refleksjon, eierskap og samhold i våre lag.  
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5.3.2 Struktur på kampen   
Vi møter presis til kamp. RFK barn (8-10 år) gjerne 20 min før. RFK barn (11-13 år) 30 min før og RFK 

ungdom (13-19 år) 45 min før. Få foreldre eller deler av trenerteam til å sette opp bane, mens 

trener/leder hilser på motstander. Ta så en kort briefing med spillere hvor du repeterer fokus for 

kampen (repetisjon fra det dere har jobbet med på trening), gå så igjennom hvem som spiller hvor og 

prat kort om hvor innbytterne kan komme inn. En varmer så opp med en rondo 4 vs 2 (3 vs 1) før en 

kan spille et lite posisjonsspill i formasjonen en skal starte i. Eks 3-2-1 (6 vs 3) eller 2-3-3 (8 vs 4), se 

pkt 4.3 RFK treningen for øvelser.  

  

5.3.3 Laguttak og spilletid 
I RFK ser vi på alle våre lag som et lag. Vi har en felles strategi om å melde på nok lag i sum som gjør 

at alle våre spillere har minimum 2 kamparenaer i løpet av året. Aller helst skal disse kamparenaen 

være på to ulike nivå.  

 

 

Nivå Antall spillere Antall lag 

5er fotball  

Anbefaler kamptropp på max 8 

stk 

Mindre enn 10 

 

Over 10 

1 lag 

 

2 lag 

 

7er fotball 

Anbefaler kamptropp max 10 

stk 

Mindre enn 12 

 

Over 12 

1lag 

 

2 lag (kan her låne spillere) 

9er fotball 

Anbefaler kamptropp på max 

12 stk 

Mindre enn 14 

 

Over 14 

1 lag 

 

2 lag (kan her spille på 

forskjellige dager) 

11er fotball 

Anbefaler kamptropp på max 

16 stk. Flere kan være med, 

men da anbefaler vi at det 

rulles på hvem som står over.  

Mindre enn 17 

 

Mellom 18-21 

 

Over 22 spillere  

1 lag 

 

1 lag + 1 7er lag 

 

2 lag  

 

 

I sesong så er målet vårt at alle våre spillere fra 8 år er involvert i minimum en kamp og spiller 

minimum halve kampen. Følgende regler gjelder:  
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Nivå Spilletid 

5er  Spiller min. en halv omgang hver omgang. Så 

fremt de oppfører seg og gjør sitt beste. 

7er Spiller min. en halv omgang hver omgang. Så 

fremt de oppfører seg og gjør sitt beste. 

9er Starter enten 1 omg eller 2 omgang. Spiller aller 

helst i begge omgangene og 60 % av tiden. 

11 er Alle som er i kamptroppen skal spille minimum 

en omgang og starte en av omgangene.  

 

 

 

Vi bruker modellen i all vår planlegging av trening og kamp. Spiller skal vite hvor han eller hun hører 

hjemme. De har sitt eget rom i huset, men trenger å være innom flere rom for å kunne utvikle seg 

som spiller og tilslutt forlate huset som en selvstendig spiller som tar egne valg over egen karriere og 

liv. Vi ønsker å skape gode og tilpasningsdyktige mennesker. 

 

5.4 Hospitering 
Når det gjelder hospitering så tar den også utgangspunkt i modellen over. Målet her at vi utfordrer 

spiller til å strekke seg eller tilbyr spiller en lavere trenings, kamparena over tid slik at de skal kunne 

utvikle seg som spiller. Dette skjer i samråd med foreldre, trener på årskull og sportslig leder. Vi 

tenker langsiktig der målet er å utvikle spiller til å kunne ta nye steg som menneske både på og 

utenfor banen. Motivere til videre innsats og skape gode forutsetninger for at spiller mestrer i sin 

treningshverdag.  
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Vi evaluerer spillergruppen kontinuerlig, men juni og desember så setter en retning for det neste halv 

året. Dvs hva som blir spillers gule etasje det neste halvåret. Beslutningen tas av trener i samråd med 

sportslig leder.   

 

5.5 Keeper i RFK 
Det er kjekt å stå i mål i RFK da vi har et sterkt ønske om å involvere våre keepere i stor grad både på 

trening og i kamp. Keeperen er vår dirigent og skal være med å styre spillets retning. Skaffe oss 

struktur og overtall i angrep og samle rekkene i forsvar. Det er viktig at de er trygge med bena og 

derfor har vi størst fokus på ballbehandling og valg de første årene. Da ønsker vi at det rulleres på å 

stå i mål. Ren keepertrening ser vi som positivt at lag og spiller starter med fra 10-11 års alderen. Da 

oppfordrer vi alle trenerteam til å ha litt fokus på kroppsstilling, grep og fallteknikk. Vi har per dags 

dato dessverre ikke en egen keepertrener, men jobber med det. Klubben ønsker å tilrettelegge for 

følgende til alle som ønsker å stå i mål:  

  

• Eget par med keeperhansker ved 11 år 

• Kan søke om støtte til keeperskole  

• Egen keeperansvarlig i trenerteam 

• Egen utviklingsplan  

• Ha en egen keeper økt for spillere 11-16 år i uken 

 

 

6 Klubbens aktiviteter 
 

6.1 RFK KNOTT 
Rennesøy FK arrangerer knotteskole for 4-6 år hver tirsdag kl 17-18 på kunstgresset i Vikevåg. Det er 

vår sportslige leder som har ansvar for økten sammen med foreldre-trenere. Målet med økten er å 

spre fotballglede for de minste med å ha trygge og gode rammer. Treningene har fokus på lek, 

balltilvenning, motorikk og spill. 

 

Rennesøy FK ble stiftet i 2014 og har i dag rundt 150 aktive barn i alderen 4-14 år. Vi vil gjerne ha 

med flere og et mål er å rekruttere barn og foreldre tidlig. Dette for å kunne etablere gode 

treningsgruppe som drar i samme retning. Dette gjøres på knotteskolen, hvor vi lærer barn og 

foreldre hvordan vi skal planlegge, gjennomføre og vurdere treninger i RFK.  Vi ønsker å skape gode 

vaner for spillere og trener fra første stund. Vi ønsker å skape forutsigbarhet og at spiller, foreldre og 

trener skal bli trygg på hverandre og klubbens retningslinjer for årene som kommer. 

 

Har du et barn som ønsker å spille fotball eller bli kjent med nye barn så ta turen innom Vikevåg 

kunstgress tirsdager kl 17.  
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6.2 RFK BARN 
RFK BARN er et tilbud til alle barn, gutter og jenter i alderen 8-12 år som liker å spille fotball. Målet 

med økten er å samle lærevillige og engasjerte spillere på tvers av årskull. Vi ønsker å skape et 

læringsmiljø hvor spiller kan få inspirasjon og vennskap utover sitt eget lag. Når barn leker med eldre 

eller yngre barn lære de av hverandre gjennom det vi kaller for mesterlære, her vil barn lære 

samspill, få impulser og utøve ledererfaring som vil kunne utvikle dem videre som mennesker og gi 

dem en fotball uke bestående av utfordringer, mestring og variasjon. Vi har gode erfaringer med 

denne måten å jobbe på gjennom flere år med denne type trening.  

 

Treningene vil foregå hver søndag fra kl 17-1845. Fra nov-april så vil det også være treningene på 

tirsdager her vil en ha fokus på utvikling av individuelle fysiske ferdigheter som hurtighet, motorikk, 

utholdenhet og styrke, mens søndagen er satt av til å trene spillets egenart, nemlig det å foreta valg 

med og uten ball.  

 

Eneste krav til å delta på økten er at barna er glad i fotball og liker å være i aktivitet. Vi ønsker å ha 

med flest mulig av våre yngre medlemmer da vi ser en stor økning i barnets interesse for fotball og 

aktivitet ved deltakelse. De blir trygge med ball, oppnår god forståelse som på sikt vil gi dem mye 

glede og muligheter.  

 

Trenerutvikling er et satsningsområde i RFK, vi ønsker flere foreldre på banen og vi ønsker å gi dem 

tryggheten til å være med. Derfor inviterer vi alle trenere og barn til å delta på RFK barn i høst. Ved å 

melde seg på som trenere vil en få dekket treningsavgiften for eget barn på RFK barn første halvår. 

Trener forplikter seg da til å gjennomføre et 4 økter kurs som gjennomføres på søndager mens 

barnet trener.  

 

RFK BARN koster kr 1000 pr halvår. Påmelding og betaling skjer via Spond. Det er viktig at spiller 

melder forfall på Spond når de ikke kan komme. 

Vi ønsker å gi barn på Rennesøy muligheten til å utvikle seg som mennesker positivt og varig. 

Gjennom våre aktiviteter så er målet å etablere sunne og gode verdier. Vi går alltid på banen for å 

gjøre vårt beste, målet er å dominere med ball og spille attraktiv fotball. Både på og utenfor banen 

skal vi oppføre oss og ha det gøy sammen. 

6.3 RFK UNGDOM 

Vi ønsker å gi ungdom på Rennesøy muligheter til å utvikle seg som mennesker positivt og varig. 

Gjennom våre aktiviteter så er målet å etablere sunne og gode verdier. Lære ungdom å ta egne valg, 

det er gjennom prøving og feiling vi finner svar på hvem vi er og hvor vi skal. 
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Vi ønsker å bygge et ungdomsmiljø preget av samhold, respekt og ambisjoner der vi lærer 

ungdommen å reflektere over egne valg, gir dem tid til å utvikle seg sammen med andre. Vi skal både 

gi dem mestring og motstand, for vi trenger begge deler for å kunne takle livets opp og nedturer.  

Vi jobber etter en grunnfilosofi om at vi alltid går på banen for å gjøre vårt beste, vi skal oppføre oss 

og ha det gøy sammen.  

RFK ungdom er et tilbud til alle våre spillere i alderen 13-15 år. De betaler en treningsavgift på kr 

3300 i året og vil da få tilgang til 4-5 treninger i uken. En ukeplan vil se følgende ut:  

Mandag Tirsdag Torsdag Fredag Søndag  

Lagtrening RFK UNGDOM 

kl 19-2030 

(utenom sesong) 

Lagtrening RFK UNGDOM 

Kl 1430-16 

RFK UNGDOM 

Kl 19-2030 

 

Lagtrening ledes i samarbeid mellom klubb og foreldre, mens RFK ungdom ledes av trener ansatt av 

klubb. Vi er i dag rundt 34 spillere i RFK ungdom og gruppen har trent hele sommeren. Vi vil fremover 

fortsette med treninger fredag og søndager.  

 

Målet vårt er å ha med alle ungdommene til å trene minimum 3-4 ganger i uken. Da vil vi som gruppe 

dra i samme retning og forutsetningene for at alle opplever mestring, har en sosial tilhørighet og 

trives vil øke betraktelig.  

 

6.4 RFK Dommer 
Hvert år arranger RFK dommerkurs for nye dommer i alderen 11 år og oppover. Dette har et sosialt 

preg i tillegg til faglig kursing av fagperson tilknyttet klubben. Etter denne økten kan deltaker dømme 

5er, 7 er og 9 er fotball. Krav at en må være eldre enn kampen en dømmer. En kan lese mer om det 

praktiske rundt dommer i RFK sin håndbok.  

 


