04. oktober 2021

Introduksjon/
repetisjon for
trenere i
Slagen IF

Fotballglede - muligheter
og utfordringer for alle
Agenda:
Verdigrunnlaget - NFF Visjon ferdighetsbegrepet (definisjon)
Hva kjennetegner en 6, 8, 10-åring?
Aktivitetsprinsippet
Oppbygging av treningsøktene

Trenerrollen

Organisering på treningsfeltet treningsøkter

2

Verdigrunnlaget:
Barne- og ungdomsfotballen er tuftet på tre pilarer som
sammen danner verdigrunnlaget både på og utenfor
banen:
• Fair Play

Respektere motspillere, dommere og foreldre
Skape trygghet - og lagånd
Ha godt humør på trening og i kamp
Ta vare på medspillere, unngå stygt spill og filming
• Fotball for alle
• Trygghet og utfordringer + mestring = trivsel og

utvikling

Ferdighetsbegrepet (definisjon fra NFF)
Hensiktsmessige handlingsvalg og
handlinger for å skape og utnytte
spillsituasjonen til eget lags beste.
Endret fra å handle om taktiske og tekniske ferdigheter.
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NFF visjon:

«Trygghet og utfordring + mestring
- skaper trivsel og utvikling»
Utviklingstrekk ved 6-8 åringen

Konsekvens for aktiviteten

• STOR aktivitetstrang

• Stor aktivitet

• Varierende grad av konsentrasjonsevne

• Ikke for lange sekvenser, bryt opp klikker som

forsterker uønsket adferd
• Sterke følelser - MYE følelser
• Faste rutiner - unngå å bli stående i kø
• drama queens (6-åring)
• Læring gjennom aktivitet - læring gjennom lek
• Må introduseres til regelstyrte leker
• Lære regler gjennom smålagsspill
• Kan være selvsentrert
• VIS, ikke snakk - Bruk «mesterlæring»
• Tar verbal instruksjon dårlig
• Omsorg til alle - Ros mye
• Idealer og forbilder står sentralt
• Stort vitebegjær - nysgjerrige og søkende
• Vær forsiktig med kritikk - den rammer selve
• Følsom for kritikk
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motoren i dem; nysgjerrigheten, motet og lysten til å
prøve igjen.

«Lediggang er roten til alt ondt.»

Aktivitetsprinsippet
på treningsfeltet:
• Kom raskt i gang med aktiviteten
• Hold flyt i aktiviteten - unngå lange pauser
• Unngå øvelser med kødannelser
• Holde alle (flest mulig) engasjert
• Bruk av morsomme øvelser
• Vurdere gruppestørrelser og inndelinger
• Ballen skal alltid være med
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Oppbygging av
treningsøktene.
Idealøkta (NFFs) består av fire deler
(aktivitetskategorier):
1. Sjef over ballen
2. Spille med og mot
3. Smålagsspillet
4. Scoring
Ballen skal være med så mye som mulig.
Øvelser og deløvelser med så mange involveringer og
ballberøringer som mulig.
Repetere øvelsene flere ganger - skaper
gjenkjennbarhet, trygghet og gir mestringsfølelse.
Legge til rette for og skape tilsvarende situasjoner på
trening som barna møter i kampene.
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Organisering på
treningsfeltet.
Oppslagsverk/Hjelpemiddel: Treningsøkta.no

Hva kan vi som trenere gjøre?
HOLDE TIDEN. Møt opp tidsnok - unngå stress - se alle
barna når de kommer og prøv å hilse på alle barna når
de kommer STILL FORBEREDT. Vit hvilken treningsøkt du skal
gjennomføre og ha en rød tråd gjennom treningen
LESS IS MORE. Treneren kan/skal coache og gi
tilbakemelding på en til to elementer om gangen (de
samme elementene som har blitt øvd på i forkant av
smålagsspillet). Ikke pirk på for mye.
STRAM ORGANISERING øker læringsutbyttet og
trivsel. Være effektive i overgangsfasene mellom
øvelsene. Hjelpetrenere setter opp neste øvelse på
forhånd etc.
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Organisering på
treningsfeltet forts.
FORELDREGRUPPA. Mange foreldre blir værende på
treningsfeltet - Bruk dem til å sette opp småmål, samle
baller underveis, knytte sko etc. - Spesielt dersom
barnegruppa er stor og det er få trenere til stede.
DIFFERENSIERING.
JEVNBYRDIGHET
SELEKTERING
TOPPING

Legge opp til at flest mulig er i SIN flytsone
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Trenerrollen
(som trener for de aller minste)
Rollemodell - Være ansvaret sitt bevisst
Alt du gjør og sier blir lagt merke til
Gode holdninger - behandle alle likt - skape trygghet
Vis respekt ta barnet på alvor
Ta tak i / adresser uønsket oppførsel (mobbing,
utestenging etc). - Snakk med foreldre dersom det er et
mønster.
Være inkluderende - se alle barna.
Være tålmodig - aksepter at ting tar tid.
Stille krav til barna - sette rammer for treningen.
Husk å ha det GØY!
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Trenerrolle forts.
Andre ting man må forholde seg til:
Foreldre som stiller krav «på vegne av barnet»
Barn/spillere som opplever brutte forventninger
Forventninger - brutte forventinger
ulik spilletid?
I kampen, i sesongen,
flittig oppmøte på trening - spilletid i kamp
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Sitater
JOSE MORINHO - «Man taper aldri - Man vinner og man lærer»
https://video.eurosport.co.uk/football/football-news-jose-mourinhoquotes-nelson-mandela-on-his-manchester-unitedexperience_vid1267235/video.shtml
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Fair Play
Holdninger
Respekt for medspillere, motspillere, dommere
TrenerrolleForeldrerolle
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