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Strategi- og sportsplan for fotballgruppa  
i ØSIL/RIL 2022-2026 
  
 
Strategi- og sportsplanen til Øystre Slidre/Rogne fotballgruppe skal være et 
hjelpemiddel for å tydeliggjøre ansvar og forventninger. Den forteller hvilke 
verdier som skal legges til grunn for arbeidet med barn og unge og gir 
retningslinjer for hvordan treninga skal legges opp på de ulike aldersnivå. 
 
Styret i fotballgruppa skal, sammen med spillere, trenere, lagledere og foreldre 
skape et sosialt og trygt miljø der fotball er i fokus. Fotballgruppa følger 
Norges Fotballforbund sine retningslinjer for fotballaktivitet. 
   
 

Hovedmålsetting 

 
ØSIL/RIL fotballgruppe skal opprettholde dagens tilbud, samt videreutvikle det 
faglige og sosiale miljøet. Klubben skal være åpen for alle som har lyst til å spille 
fotball. Det skal legges vekt på å ha et godt sosialt miljø i trygge omgivelser.  
Gode trenere og lagledere skal skape sunne vaner og gi gode holdninger, samt 
involvere og engasjere foreldrene.  
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SPILLERNE 

 
ØSIL/RIL ønsker å gjøre det attraktivt for alle å spille fotball uansett nivå. 
Spillerne skal få en forståelse av at fotball er et lagspill som medfører ansvar 
ovenfor de andre på laget. Samspill og mestringsfølelse skal stå i fokus. 
 
Aldersbestemt fotball: 
I aldersbestemt fotball søker vi breddesatsing.  
I barnefotballen (6-12 år) skal det ikke forekomme topping av lag. 
 
6-8 år: 
Fokus på å bli venn med ballen. Mye lek med ball. Kunne føre ballen. Lære enkle 
fotballregler som innkast, corner, utspill fra mål og avspark.  
Fokus for trener: Mye spill på små områder, for eksempel 3 mot 3. Husk: Ballen 
skal ”alltid” være med. Gi ungene mye ros. 
 
9-10 år: 
Ha det gøy med ballen. Lære finter. Utvikle fotballforståelse, samspill og 
pasninger. Mye spill 3 mot 3. Lik spilletid for alle. Innfør øvelser for keeper. 
Allsidighet; la spilleren prøve alle plasser på laget. Ballen skal være med hele 
tiden 
Fokus for trener: Gi mye ros, men vær ærlig og konkret knyttet til 
ballutførelsen. 
 
11-12 år: 
Ferdigheter og teknikk skal prioriteres. Pasninger og pasningskvalitet er viktig; 
skape sjanser etter samspill. Mye spill 3 mot 3. Keepertrening er viktig.  
Fokus for trener: La spillerne tenke muligheter i spillet selv. Følg Fair play på og 
utenfor banen. Forbered spillerne på å spille 11èr fotball. Hospitering til eldre 
lag kan og bør forekomme, etter avtale mellom trenere på begge lag og i 
forståelse med de aktuelle spillernes foreldre. Ved uenighet omkring 
hospitering, skal styret kontaktes. Spillere som hospiterer skal fortsatt være en 
del av sitt opprinnelige lag. 
 
Ungdomsfotball 13-16 år: 
Det er viktig å lære spillerne å forholde seg til flere spillere. Taktisk trening. 
Allsidighet er fortsatt viktig. Lær spillerne å bevege seg, posisjonere seg på 
banen uten ball og gi spillerne frihet til selvstendige løsninger. Trening av keeper 
er vesentlig. 
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Talentfulle spillere bør gis mulighet til å utvikle seg videre som spillere i klubben 
vår. Hospitering på eldre lag. Ved behov kan det være aktuelt å samarbeide med 
andre klubber i Valdres.  
 
Eventuelle overganger skal skje i januar. Dette gjelder for spillere som ikke kan 
oppnå hensiktsmessig utvikling i egen klubb, eller ikke har et reelt spilletilbud i 
ØSIL/RIL.  
 
Juniorlag: 
ØSIL/RIL har pr. 2022 ikke tilstrekkelig antall spillere til å stille juniorlag. Ved 
tilstrekkelig interesse vil klubbene forsøke å få til et lag på juniornivå.  
 
Seniorlag: 
ØSIL/RIL har ambisjon om å ha et lag i 6.divisjon for menn. Hovedfokus for 
dette laget er en kombinasjon av å spille god fotball og å ha et godt sosialt 
fellesskap.  
 
ØSIL/RIL har pr. 2022 ikke tilstrekkelig antall spillere til å stille et damelag på 
seniornivå, men er positiv til et samarbeid med andre klubber for å gi et tilbud 
til kvinnelige fotballspillere i kommunen.  
 
Hva forventes av fotballspillerne? 

• Møt presis til trening og kamp. 

• Meld fra hvis du ikke kan møte til trening/kamp.  

• Bruk leggbeskyttere på alle treninger og kamper. 

• Drakten skal være komplett i klubbens farger. 

• Lytt til trener og lagleder. 

• Vær en motivator for andre på laget. 

• Tap og vinn med (omtrent) samme sinn. 

• Banneord og ufine taklinger tillates ikke. 

 
FORELDRENE 

ØSIL/RIL forventer at foreldrene til spillerne bidrar med å: 

• Skape et positivt miljø rundt trening og kamp. (Se gjerne  

Foreldrevettreglene til Norges Fotballforbund.) 

• Støtte opp om trenere, lagledere og dommere. 

• Stille opp som sjåfør og heiagjeng. 

• Delta på foreldremøter. 
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• Delta på dugnader. 

• Hjelpe til med å holde fotballanlegg rent og ryddig. 

• Betale treningsavgift og medlemsavgift i ØSIL eller RIL. 

 
LAGLEDERNE 
Laglederne har ansvar får å: 

• Vise gyldig politiattest. 

• Lese strategi- og sportsplanen og følge den. 

• Arrangere foreldre/spillermøte i forkant av sesongen og ellers ved behov 

(i samarbeid med lagets trener(e)). 

• Ta imot drakter til alle spillere under draktutdelingen – fordele disse 

blant spillere på laget og ha oversikt over antall utdelte drakter. 

• Sjekke terminlister for sitt lag på www.fotball.no. Informer spillere om 

kamptidspunkt.  

• Kontakte bortelag i god tid før hjemmekamper og informere om kamptid 

og sted. 

• Kontakte dommer før hjemmekamp. 

• Sørge for at banen er merket før hjemmekamper.  

• Rydde og eventuelt rengjøre garderobene ved hjemmekamp. 

• Være informert om tid og sted for bortekamper og informer spillerne. 

• Informere om at spillerne skal betale medlemskap i Øystre Slidre eller 

Rogne idrettslag OG treningsavgift til fotballgruppa. 

• Samle inn drakter og levere inn lagvis ved sesongslutt. 

 
Tillegg for eldre lag: 

• Sørg for at spillerne er registrert i FIKS og dermed forsikret           

(f.o.m. 12 år). 

• Sjekk om spillerne er spillbare, søk evt. overgang eller disp. i god tid. 

• Bør møte på terminlistemøte hvis/når disse blir avholdt. 

• Dersom det er behov for endringer av kampoppsett, gjøres dette etter 

kretsens retningslinjer. 

• Rapporter lagoppsett og resultat i FIKS. 

• Husk å få dommerregningen. 

• Lag kjøreliste for alle bortekamper.  

 

http://www.fotball.no/


Strategi og Sportsplan 2020-2024 

- 6 - 
 

 
TRENERNE 
Trenerne har ansvar for å: 

• Vise gyldig politiattest. 

• Møte forberedt og presis til trening og kamp.  

• Bruke tilnærmet lik tid på alle spillere. 

• Motivere spillerne til å gjøre sitt beste for laget. 

• La spillere få bruke mye treningstid med ball. 

• Huske at barnefotballen skal være lystbetont. 

• Delta på aktuelle kurs.  

• Melde inn spillere til sone/kretstreninger. 

• Oppfordre til trening hele året, gjerne i kombinasjon med andre idretter.   

 
 
STYRET 
Fotballstyret sin hovedoppgave er å drive fotballgruppa på en idrettsfaglig og 
økonomisk forsvarlig måte, slik at det kan tilrettelegges for mest mulig god 
fotballaktivitet. 
 
Styret har ansvar for å: 

• Ha en sunn økonomi. 

• Sørge for at alle spillere, lagledere og trenere er registrert i KlubbAdmin. 

• Utnytte de ressursene som finnes innad i klubben. 

• Legge til rette for relevante kurs. 

• Være behjelpelige med trener- og lagleder-«kabal». 

• Koordinere trener/lagledermøter. 

• Melde på lag til seriespill. Etter innspill fra trenere og lagledere er det 

styret som bestemmer hvilke lag som skal meldes på.  

• Fordele treninger og kamper på Storefoss og Rogne stadion.  

• Tilrettelegge for trenere og spillere slik at de har det de trenger både 

faglig og utstyrsmessig. 

• Utdanne egne dommere og sette opp dommere til aktuelle kamper (opp til 

J/G 12). 

• Fylle ut nødvendig dokumentasjon i forbindelse med spilleroverganger. 

• Involvere seg i eventuelle uoverensstemmelser innad i fotballgruppa. 

• Sørge for at informasjon kommer til de nettansvarlige på begge hovedlag. 
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• Sørge for godt samarbeid med begge hovedlag. Samarbeidsavtale er 

utarbeida. Avtalen skal revideres hvert år.  

• Arrangere: 

o Beitostølen Cup (januar). 

o Tine fotballskole (august). 

o Knøtteturnering (1. eller 2. helg i september). 

• Betale påmeldingsavgift for inntil to årlige Cup’er pr. lag. 
• Arrangere dugnader på Storefoss og Rogne. 

• Sørge for deltagelse på dugnader i hovedlagene. 

 
 
 
 
 
 
 


