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Sportsplan
Varegg Fotball 

Sportsplanen til Varegg Fotball er delt i to. 
   
Del 1 er retningslinjer for barne-, ungdoms- og seniorfotball.  
Del 2 er klubbens "Trenerguider 6-19 år" 
  
Sportsplanen skal være klubbens sportslige styringsverktøy og 
sikre at Varegg er klubbstyrt når det gjelder arbeidet med 
spillerne og lagene i klubben. 
  
 Sportsplanen eies av Varegg Fotball og er gyldig fra 02-2023.  
 Sportsplanen revideres årlig. 



Verdigrunnlag 
Varegg Fotball 

Vennskap Respekt Identitet
Ta vare på hverandre. 
Støtt medspillere som du ser sliter 
Vær positiv overfor andre. 
Respekter medspillerne dine ved å 
huske utstyr til lag og kamp. 
Vær presis til trening og kamp. 
Gjør riktige valg og oppfordre 
vennene dine til å gjøre det samme. 
Vær god medspiller med de yngste i 
gruppen. 
Husk at DU er et forbilde for mange. 
La godt vennskap bli en vinnerkultur. 
 

Respekter trenere, ledere og klubben. 
Respekter motstandere uansett nivå 
og kvalitet. 
Respekter dommere og linjemenn. 
Respekter alle nye som kommer inn i 
gruppen 
Respekter publikum og personer i 
møter borte og hjemme. 
Respekter klubbens utstyr og 
eiendom. 

 

Varegg har en lang og rik historie 
i fotballen i Norge.  
Nå er DU en del av den. 
Vær stolt av klubben og det den 
står for. 
Vær stolt av hvor du kommer fra. 
Vis vinnervilje og gjør alltid ditt 
beste



Samfunnsansvar og verdier
Varegg Fotball

Klubbkulturen skal bygges på sterkt fremtredende positive verdier og 
holdninger. 
 
Alle trenere, ledere og medlemmer skal representere Varegg i tråd 
med verdisett og klubbkultur. 
   
Alle som er tilknyttet Varegg, skal fremstå som gode rollemodeller 
både verbalt og med kroppsspråk i tillegg til måten man utøver sitt 
ansvar på enten som leder, trener eller lagleder.  



Trygge rammer og et sted for utfordring og mestring. 
 
Et sted der man blir sett og satt pris på for den du er. 
 
Et inkluderende miljø med en grunnholdning at vi vil hverandre vel 
og gjør hverandre gode. 
 
Alle «føler seg hjemme» og at det skapes en trygghet for å dele 
vanskelige tema.  
 
Ærlighet, oppriktighet og en positiv fremferd. 
 
Lojalitet og tillit og et sterkt ønske om at vi skal lykkes sammen. 

I Varegg Fotball skal spillere, trenere og lagledere oppleve:



Sportslige mål
Varegg Fotball

Barneavdelingen skal gi alle spillerne en god fotballhverdag preget av 
trygghet, mestring, trivsel og mulighet til sportslig og menneskelig utvikling. 
  
Varegg Fotball skal tilrettelegge for at jenter skal ha samme forutsetninger 
som gutter til å spille fotball. Klubben har et stort ansvar slik at vi rekrutterer 
nok jenter, men også at vi klarer å beholde fleste jentene i overgangen til 
ungdomsfotballen. Klubben har som mål å opprette jente- / damelag på alle 
nivå inkl. juniorlag og seniorlag. 
  
Ungdomsavdelingen skal være utviklingsorientert og ha fokus på prestasjoner 
og den enkelte spillers individuelle potensiale fremfor resultater.  
Også i ungdomsavdelingen skal spillerne oppleve en god fotballhverdag 
preget av trygghet, mestring, trivsel og mulighet til sportslig og menneskelig 
utvikling. 
  
A-laget skal være prestasjons- og utviklingsorientert med mål om spill på 
høyest mulig nivå med flest mulig egenproduserte og lokale spillere. 



Alle som starter å spille fotball i Varegg Fotball gis et tilbud til 
de er minst 19 år. 
 
Varegg skal være en raus, inkluderende og godt drevet klubb 
som medlemmene er stolte av å representere. 
 
Spillerne i barne- og ungdomsavdelingen skal oppleve en 
fotballhverdag preget av trygghet, mestring og trivsel 
gjennom både trening og kamp. 
   
Bidra til å utvikle spillere til Varegg Fotballs ulike seniorlag. 
 
Bidra til å utvikle det hele mennesket i henhold til NFF’s Fair 
Play program.  

Hovedmål for barne- og ungdomsfotballen:  
 Flest mulig - lengst mulig - best mulig!



Virkemidler
Varegg Fotball

Alle spillerne er like mye verdt  

Inndeling lag  
6 – 12 år: lagene forsøkes satt sammen etter skolekrets eller av andre sosiale hensyn  
13 – 19 år: lagene kan deles inn etter ferdighet og treningsiver, men alle spillere skal gis 
like muligheter til videre utvikling. 
   
Spillere fra andre klubber i byen kan gis tilbud om spill for lag i Varegg Fotball. 
Dette skal skje gjennom gjeldende reglement for overganger og helst i tilfeller der de 
aktuelle spillerne ikke lenger har tilstrekkelig tilbud sportslig eller sosialt i egen klubb. 

Differensiering  
Varegg Fotball ønsker å tilrettelegge slik at spillerne kan få ulike typer utfordringer ut 
fra interesse, ferdigheter og modning. Dette kalles med et samlebegrep for 
differensiering.  



Virkemidler
Varegg Fotball

Jevnbyrdighet 
Varegg Fotball ønsker å tilrettelegge slik at man får noenlunde jevn motstand i både 
kamp og trening. Jevnbyrdighet er en av forutsetningene for at spillerne skal oppleve 
utvikling, trygghet og mestring.  

Hospitering 
Varegg Fotball ønsker å tilrettelegge for hospitering ihht NFF's retningslinjer.  
Nærmere beskrivelse finnes i Trenerguidene for hver årsklasse og er beskrevet nedenfor.  
   
Fair Play 
Alle trenere, ledere, spillere og foreldre i Varegg Fotball har et særskilt ansvar for å 
følge NFF’s Fair Play program 



Virkemidler
Fair Play

Retningslinjer for trenere og ledere

Alle spillerne er like mye verdt  
Vær positiv og oppmuntre i medgang og motgang 
Vis respekt for klubbens retningslinjer 
Tilrettelegg for et trygt miljø 
Hils alltid på motstanderens trener før kampen og takk alltid for 
kampen etterpå 
Vise respekt for andre; ikke røyke, bruke banneord eller være 
aggressiv på sidelinjen  
Se på dommeren som en veileder og gjør dommeren god!  
Respekter avgjørelsene og bidra til at dommeren trives 
Hils alltid på dommeren før kampen og takk alltid for kampen 
etterpå 
Vær et forbilde for barna med tanke på adferd overfor dommeren  

 

"Som trener og leder i  

barne- og ungdomsfotballen  

er man en av de synligste  

og viktigste ambassadørene 

for Varegg Fotball. 

   

Alle som innehar denne  

rollen i Varegg Fotball,  

har et særskilt ansvar for  

å fremme Fair Play i fotballen" 



Virkemidler
Fair Play

Retningslinjer for spillere
Ta godt vare på dine medspillere og inkluder nye spillere. 

Unngå stygt spill og filming  

Skap trygghet og god lagånd på banen 

Tren og spill kamper med godt humør 

Behandle dine motstandere med respekt 

Hjelp skadet spiller, uansett lag 

Takk motstanderen for kampen  

Unngå å kjefte på andre spillere eller dommeren 
  
 Vis respekt og unngå banning og hets 
 



Virkemidler
Fair Play

Retningslinjer for foreldre

Støtt opp om klubbens arbeid – gjennom foreldremøter forankres fotballens og klubbens verdisyn. 

 Vær engasjert – du er viktig både for spillere og miljø. 

Gi oppmuntring til alle spillerne i med- og motgang –  
dette gir trygghet, trivsel og motivasjon for å bli i fotballfamilien lenge. 

Vi har alle ansvar for kampmiljøet – gi ros til begge lag for gode prestasjoner og Fair Play. 

Fremsnakk og respekter trenerens kampledelse – konstruktiv dialog om gjennomføring tas med trener  
og klubb i etterkant. 

Fremsnakk og respekter dommerens avgjørelser – selv om du av og til er uenig! 

Det er ditt barn som spiller fotball. Opptre positivt og støttende – da er du en god medspiller! 

 



Trenerforum
Varegg Fotball skal avholde trenerforum etter følgende årshjul  

Presentere trenere og 
støtteapparat 

Gjennomgang av sportsplan 

Kartlegge de ulike lagenes  
behov for oppfølging

Evaluere vårsesongen 

Gjennomgang av høstens kurs  
fra NFF og interne samlinger 

Påmelding til kurs i NFF-regi 

Evaluere sesongen 

Planlegge ny sesong 

Kartlegge videre utviklings- 
behov og hvilke trenere som 
fortsetter og behovet for nye.

Januar Juni November 



Hospitering
Retningslinjer

Hvordan kommer hospitering i stand?  
  
Trenere for spillere som er aktuelle for hospitering avklarer, drøfter og vurderer hospitering sammen med involverte trenere, 
spillerutvikler, spilleren det gjelder og foreldrene. Hospitering skal aldri gå utover deltagelse i eget alderslag, og en avtale om 
hospitering SKAL være tidsavgrenset. 

Som en grunnholdning internt er det forventet i Varegg Fotball at trenerne er positive til å imøtekomme  
ønsker om hospitering. Det styrker samarbeidet og klubbfølelsen. Under avtalt hospiteringsperiode  
er det naturlig at det er tett kontakt mellom trenerne for involverte lag og spillerutvikler.  
Hospitering evalueres fortløpende. 

Hvorfor hospitering? 

Det grunnleggende ved hospitering er at en gir spillere som har ferdigheter, riktige holdninger og motivasjon et 
tilbud om trening(er) og/eller kamp(er) i en treningsgruppe med gjennomgående høyere ferdighetsnivå enn det 
spilleren får gjennom treningshverdagen i sitt lag.  

I praksis betyr det at spilleren får spille med og mot eldre/bedre spillere i trenings- og/eller kampsituasjon. Spilleren 
vil da normalt oppleve at ”alt” foregår i et høyere tempo, og det setter høyere krav til både handlingsvalg og 
handling - fotballferdigheten.  

Hospitering kan også brukes som virkemiddel for å bygge opp under spillere som viser gode holdninger i sitt 
treningsmiljø. Altså å hospitere opp en spiller som ikke nødvendigvis er den fremste i sin treningsgruppe, men som 
har vist en treningsmoral over tid som man ønsker å gi en positiv oppmerksomhet. 
  
Ved beslutningen skal spillerens totalbelastning fysisk og tidsmessig tas i betraktning for å unngå skader og 
overbelastning



Hospitering
Retningslinjer

Eksempler på 
hospitering

Hospitering på tvers 
av kjønn

Hospitering opp en 
aldersklasse

Hospitering i kamp

Hospitering på tvers 
av klubber

6-7 år 8-9 år 10-11 år Fra 12 år

Nei

Nei

Nei

Nei

Ikke anbefalt * Ikke anbefalt *

Ikke anbefalt *

Ikke anbefalt *

Ikke anbefalt *

Nei

Nei

Nei

Ja

Ja

Ja

Ja

*Det vil være tilfeller hvor fysikk og tidlig utvikling av ferdigheter gjør dette nødvendig.



Foreldremøte ved treningsoppstart
Agenda

Gå gjennom Varegg Fotballs 
retningslinjer og Sportsplanen for 
aldersgruppen  

a. Hovedmål og virkemidler  

b. Retningslinjer for trenere/ledere  

c. Fair Play reglene for spillerne  

d. Dele ut og gå 
gjennom  foreldrevettreglene  

e. Spilletid  

f. Differensiering og hospitering  

g. Inndeling lag  

h. Turneringer 
  

Opplegget for sesongen  

a. Seriespill  

b. Turnering  

c. Treninger  

Forberedelser  

a. Kosthold  

b. Søvn/hvile 

 Koordinering deltagelse flere idretter 

Velge 2 foreldrekontakter med 
ansvar for:  

a. Økonomi  

b. Kjøreliste  

c. Kakebaking/kaffesalg på 
kamper  

d. Påmelding turnering  

e. Dugnadsliste  
  
  

Det skal avholdes et foreldremøte når laget starter treningen for ny sesong og et foreldremøte før laget drar på sommerturnering.  
Ellers avholdes foreldremøter etter behov.  

1. 2.

3.

4.

5.



Foreldremøte før sommerturnering
Agenda

Oppsummering sesongen så langt  

Gå gjennom Varegg Fotball’s 
retningslinjer for spilletid i 
turneringer  

Regler for laget under 
turneringen  

a. leggetid  

b. kosthold  

c. lommepenger 

Fordeling av oppgaver  

 Det skal avholdes et foreldremøte når laget starter treningen for ny sesong og et foreldremøte før laget drar på sommerturnering.  
Ellers avholdes foreldremøter etter behov.  

1.

2.

3.

4.



Aldersgruppe 6 – 12 år
Retningslinjer

1. Tilnærmet lik spilletid for alle i seriespill og turneringer  

2. Spillerne som møter til kamp har lik spilletid i kampen  

3. Etterstrebe at alle får spille på de forskjellige plassene på laget  

Spilletid

Inndeling lag

1. Klubben følger kretsens retningslinjer for påmelding av lag.  

2. Når det gjelder differensiering i kamp, skal kullene følge sin årsklasse i seriespill til og med det året de fyller 
10 år. Hvis et kull, etter dette, kan dokumentere at dette ikke gir den differensieringen eller jevnbyrdigheten 
spillerne er best tjent med, kan sportslig utvalg – og kun sportslig utvalg – foreslå andre løsninger for å ivareta 
spillernes behov for størst mulig tilpasset kamptilbud ut i fra spillernes interesse, ferdigheter og modning.  



Aldersgruppe 6 – 12 år
Retningslinjer

a. Trener skal gi alle spillere samme oppfølging. Det er viktig å spille i sin egen årsklasse. 
Summen av spilletid skal være tilnærmet lik.  

b. Differensiering: Spillerne bør spille på det nivå de behersker; dvs at spillerne ikke 
nødvendigvis skal spille like mye i begge klassene, men det skal være en rullering.  

Turneringer
1. Geografisk område  

a. Innenfor fylkesgrensen  

b. Deltakelse i alle andre turneringer skal på forhånd søkes til Sportslig Utvalg  

c. For sammensatte lag med spillere/trenere fra Varegg Fotball gjelder samme regel  

2. Nivåinndeling 

a. Varegg Fotball stiller med jevnbyrdige lag i alle turneringer  



Aldersgruppe 13* - 19 år
Retningslinjer

1. Hvis troppen består av 18 spillere eller mindre, møter alle spillerne til kamp. 

2. Spillerne som møter til kamp bør minimum spille 1/4 del av kampen. I kamper hvor dette ikke har latt seg 
overholde, skal dette kompenseres for i senere seriekamp.  

3. Det kan differensieres på spilletid ut fra følgende faktorer:  
a. Treningsoppmøte. Annen treningsaktivitet (eks håndball) skal telle som trening når det gjøres prioriteringer på 
spilletid.   
b. Iver/motivasjon   
c. Ferdighet  
d. Holdninger/oppførsel  
e. Kampmotstander  

4. Trener har et særskilt ansvar for å følge opp spillere som spiller mindre.  

 5. I serier med flere nivåer, bør man melde på lag på minst 2 ulike nivåer for å gi mer spilletid til de som spiller minst 
på klubbens øverste nivå.  

Spilletid

'*Det skal tas særskilt hensyn til at 13års kullet er første års ungdomsspillere.



Aldersgruppe 13-19 år
Retningslinjer

Turneringer

1. Geografisk område  

a. Norge og Skandinavia 

b. Deltakelse i alle andre turneringer skal på forhånd søkes til Sportslig Utvalg  

c. For sammensatte lag med spillere/trenere fra Varegg Fotball gjelder samme regel  

d. Årsklasser med anledning til å spille kvallikkamper for NM-deltagelse, skal gjøre det. 

2. Nivåinndeling 

a. Varegg Fotball stiller med nivådelte lag i alle turneringer  



Sportsplan

2 0 2 3

Utarbeidet av 
SPORTSLIG UTVALG


