
Glede, tilhørighet og aktivitet            
 
Klubbhandbok/sportsplan 
Helgerød fotball 
 
Hjertelig velkommen i Helgerød fotball.  
Glede, tilhørighet og aktivitet 

 
Vi er takknemlige for at du vil bruke egen fritid for å gi medlemmer i Hil et godt og 
utviklende fotballtilbud. 
Nedenfor finner du informasjon som vi håper kommer til nytte i ditt arbeid som lagleder og 
trener. 
 
Helgerød fotball har sin hovedaktivitet og fokus knyttet til barnefotball (6-12). For øvrig har 
vi stort fokus på å tilrettelegge tilbud for ungdom i alderen 13-16. Vi har også en målsetning 
om å ha seniorfotball for både menn og kvinner.  
Målsettingen er å gi alle barn et godt og utviklende tilbud. Vi ønsker at alle skal få delta etter 
NFF-barnefotballprinsipper  ”fotball for alle” som baserer seg på likhet, jevnbyrdighet og 
trivsel (trygghet + mestring). 
 

Helgerød fotball er en av mange breddeklubber og er klubbstyrt. Dvs. at trenere og lagledere 
må følge klubbens trenerhåndbok og visjoner. Klubben har en trenerveileder som kan hjelpe 
til med det meste både når det gjelder treninger og andre utfordringer som kan dukke opp. 
Ønsker dere hjelp til treninger eller har andre spørsmål eller utfordringer? Kontakt Nikolai 
Klausen Engan, 92865117 / nikolaiklausen87@gmail.com 
 

1. Funksjonsbeskrivelse – fotballgruppas styre 

 
Fotballgruppas styre er valgt på årsmøte i Helgerød idrettslag og skal iverksette idrettslagets 
målsettinger for fotballen. Fotballgruppas styre vil også være et overordnet organ for 
avklaring av prinsipielle spørsmål som oppstår.  
 
Fotballstyret har en koordinerende rolle overfor alle lag  

• påmelding av lag til serie 

• fordeling av treningstid og sted  

• innkjøp av utstyr og drakter 

• sørge for skolering av ledere og trenere 

• bistå lagledere og trenere ved behov 

• aktivt søke løsninger på alderstrinn som ikke har tilfredsstillende lagleder og 
trenerløsninger, eller mangel på spillere.  

• Koordinere overgang fra allidrett til fotball i samarbeid med leder i allidretten. 



 

 
 
Funksjonsbeskrivelser lagleder, trener og foreldrekontakt 
 
Lagleder, trenere og foreldrekontakt rekrutteres fra foreldrene til aktuell årsklasse som skal 
ledes/trenes. Det er også ønskelig at det utpekes en foreldrekontakt for hvert lag. 
Foreldrekontakten bistår lagleder i bla. å avvikle foreldremøte vår (planleggingsmøte) og 
høst (evaluering). 
Lagleder og trener deler ansvaret for det enkelte lag. Disse fungerer som et team og står fritt 
til å fordele oppgaver seg imellom. Men vanligvis er det treneren som har ansvaret for å 
legge opp og gjennomføre treninger, samt lede laget på kamper og cuper.  
Oppgavene med å sette opp lag til kamper og sørge for innbytte bør ivaretas av teamet for 
de yngste årsklassene.  
Oppsummert er lagleder den som administrerer laget og tar seg av administrative oppgaver. 
Treneren har ansvaret for det sportslige og laget skal følge klubbens verdier og prinsipper. 
 
Lagleders oppgaver kan være 
- kontroll på treningstider og kampoppsett 
- sende inn liste over spillere til fotballgruppa og oppdateringer fortløpende 
- melde laget på cuper/turneringer 
- holde orden på lagets utstyr og supplere ved behov 
- sørge for at førstehjelpsutstyret er i orden og medbringes på trening og kamp 
- sørge for dommer til kampene 
 
Treners oppgaver er 
- bestemme treningshyppighet 
- lede og planlegge treningene 
- laguttak (lag sammensetning) 
- bestemme antall lag til serie 
- lede laget når det spilles kamp 
 
Trener har ansvaret for at garderober og baner blir ryddet etter hver kamp og trening. Det er også 
treneren sitt ansvar at alle mål settes tilbake på sine respektive plasser etter trening/kamp både 
på sommer og vinter. Ingen lag skal starte treningen/kampen med å flytte mål eller rydde opp 
etter andre. Kommunen krever også at alle mål står korrekte ift. merking og vedlikehold/drift. Vi 
må alle sammen hjelpe til for at vi skal ha et fint og flott idrettsanlegg.  

 
Treneren/laglederen skal også forklare og gi informasjon om følgende: 

• Søppel kastes i søppelkasser 

• Hunder er forbudt på banene  

• Sykler/hooverbord/sparkesykler o.l er forbudt på baner  

• Nøkler til klubbhus er personlig. Denne skal ikke lånes ut til andre og heller ikke til barn. 
Dersom din sønn/datter har fylt 16 år og skal låne nøkkel for å låse opp gjelder følgende 
kriterier: 
1) Registrert spiller i klubben 
2) Må ha fylt 18 år 
3) Når det skal låses etter bruk må du selv låse og påse at alt er låst og slukket.  
4) Skal kun benytte utstyr fra laget som nøkkelen tilhører.  



 
Foreldrekontakt 
- etablering av lagkasse  
- sørge for dialog mellom lag og barnas foreldre 
- bistå lagleder i arrangering av foreldremøter vår og høst og gjennomgå Foreldrereglene  
- innkalle og sende påminnelse om dugnad til alle foreldre 
- gjennomføre sosiale tiltak for laget og foreldregruppen 

- sørge for transport logistikk til bortekamper 
 
 

2. Verdier, Fair Play og «folkeskikk» 
 

 
Foreldrevettreglene 
 
1. Møte frem til kamp og trening – barna ønsker det. 
2. Gi oppmuntring til alle spillerne under kampen – ikke bare din egen datter eller sønn. 
3. Oppmuntre i medgang og motgang – ikke gi kritikk. 
4. Respekter trener/lagleder bruk av spillere. 
5. Se på dommeren som veileder – ikke kritiser avgjørelsene 
6. Stimuler og oppmuntre ditt barn til å delta – ikke press det. 
7. Spør om kampen var morsom og spennende – ikke bare om resultatet. 
8. Sørg for riktig og fornuftig utstyr – ikke overdriv. 
9. Vis respekt for klubbens arbeid – ta initiativ til årlig foreldremøte for å avklare holdninger  
    og ambisjoner. 
10. Tenk på at det er ditt barn som spiller fotball - ikke du. 
 

Retningslinjer for lagleder og trener i Hil Fotball under trening og kamp. 
 
Vi har alle som jobber med barn og barnefotball, et ansvar for at barna trives og har det gøy! 
Vi kan forsterke trivsel og glede ved bla.: 
- at du passer på at ingen blir glemt 
- at du opparbeider tillit hos barna slik at de føler seg trygge 
- at miljøet rundt laget blir godt 
- at du er positiv, og går foran som et godt eksempel 
- at alle får spille like mye 
- at barna får en fornuftig holdning til seier og tap 
- at det reageres ved banning, fusk og kjeftbruk. 
 
Vi er aktive ledere under trening og kamp, derfor: 
- vær ute i god tid - unngå å komme for sent 
- vi bruker et akseptabelt språk 
- vi kritiserer ikke dommeravgjørelser i spillernes påhør 
- vi roper oppmuntrende, men ikke nedsettende om noen 
- vi sørger for at foreldrene forstår vår holdning og følger opp 



- ved kampgjennomgang, husk å fremheve godt humør og en positiv innstilling 
- påse at barna har tilfredsstillende tøy 
- hils på dommeren og motstanderens lagledere og ønsk dem lykke til 
- la det bli en vane at du og barna takker dommer og motstander for kampen 
- la oppsummeringen fra kampen bli preget av godt humør og positiv innstilling - berøm  
  innsatsen 
- forlat banen med humøret intakt uansett resultat 
Målet med dette er at: 
- Hil er en klubb med godt miljø 
- Hil er en klubb med seriøsitet og glede 
- Hil sine tillitsvalgte er respekterte og aksepterte 

 

3. Trening, kamper og cuper 

Trening 
Treneren bestemmer hvor ofte laget skal trene. Det stilles imidlertid ikke krav til hver enkelt 
utøver om å trene oftere enn en dag i uka for å få være med på kamp i barnefotballen.  
Treningsmengden kan økes frem mot 11er fotballovergangen for å gi spillere med stor 
treningsiver et utvidet tilbud. Dette gjelder spesielt fra 10 års alder og eldre. 
Fotballgruppa ønsker ikke at det skal trenes uten ball, da med tanke på kondisjon og 
lignende. Dette kan gjøres utenom ”ordinær” trenings tid og skal være valgfritt. 
Forøvrig så ønsker fotballgruppa at alle trenere bruker trenerhåndboka fra Norges fotball 
forbund som retningsgivende for treningene i de enkelte alderstrinn.  
 

Tips til innhold på treningen 
 
Spill og grunnleggende teknikk vil være det viktigste på treningene de første årene.  
Barna bør lære grunnleggende treningsmetoder ved at treningene blir delt inn i 
oppvarming/øvelser, hoveddel og uttøyning. 
 
Oppvarming/øvelse fasen ca. 20-30 min.  
 
Her legges grunnleggende teknikk trening inn: 

- innsidepasninger 
- langpasninger det siste året, eller når de er modne for det. 
- diverse vendinger 
- finter 
- headinger 
- dempe 
- skudd på mål 

 
Spill ca. 20-30 min. 
 
Her går det også på modning. Etter hvert kan man legge inn noen momenter i spillet, som for 
eksempel å komme seg ut av pasningsskygge og støttepasninger. 



Når man er på dette stadiet er det viktig at treneren er aktiv veileder, for eksempel at laget 
skal holde bredden.  
En spilleøvelse for dette er å spille innenfor en firkant uten mål og holde ballen i laget. Man 
kan for eksempel starte med 4 mot 2, 5 mot 3 eller lignende for etter hvert å være 4 mot 4. 
Dette er samtidig en pasningsøvelse. Denne øvelsen kan komme forut for spill foran mål. 
 

Uttøyning ca.5-10 min. 
 
Tips fra Treningsøkta: https://no-fotball.s2s.net/home/  
Det er viktig å venne spillerne til at hver tøyningsposisjon holdes i ca. 20 – 30 sek. Bruk også 
gjerne pusten aktivt når det kjennes ubehagelig å strekke. 
Her bør det snakkes litt om hva dere har gjort på treningen og hvordan barna opplevde 
dette! Eventuelt: Hva lært vi i dag? 
Fotballgruppa ønsker at ALLE trenere tar/har trener kurs for det aktuelle aldersnivået.  

Dette dekkes av klubben og dere finner info om div kurs på www.fotball.no  

Kamper 
 
NFF Vestfold arrangerer serie, for lagene i Vestfold, hver vår/høst.  
Innen 1.februar (ungdomsfotball 13-19), 1.mars (barnefotball 8-12) og 1. april 
(aktivitetsfotball 6-7) melder fotballgruppas leder på antall lag til serie etter dialog med de 
enkelte laglederne.  
Plan for serie spill foreligger fra NFF Vestfold og blir distribuert via e-post eller kan hentes på 
deres hjemmeside. Samtlige kamper spilles mot lag i Vestfold. Jo yngre lag, jo mere 
geografisk hensyn tar fotballkretsen i kampoppsettet. 
 

Lag 8-9 år må regne med å dømme noen kamper selv. Er det derimot en ledig klubbdommer 
dekker klubben dette men 10-12 år er førsteprioritet. 
Lag 8-12 år dekkes av klubben. Her vil klubbdommere dømme og får betalt i kiosken. 
13-19 år dekkes også klubben men her dømmer kretsdommere. Dommerregning legges i 
postkassen i garderobegangen.  
 

Cuper 
 
Fotballstyret har bestemt at Hil dekker påmeldingsavgiften til 2 cuper i året. I tillegg kan alle 
lagene delta gratis på Helgerød cup og Sandar cup. 
Ønskes det å delta på flere cuper i sommer og vintersesongen er det full anledning til det, 
men kostnadene må dekkes av deltakerne eller så kan man søke om cup-støtte av 
fotballgruppa. Fotballgruppa ønsker at lagene reiser på cup/treningsleirer etc. og ønsker å 
kunne bidra. 
 
For de fleste cuper ligger påmeldingsavgiften i størrelsesorden 800-1000,- pr. lag pr. cup. 
De lag som har over 10 spillere på laget for femmerfotball kan melde på to lag til cuper og de 
som har over 15 spillere for syverfotball får dekket to lag til cuper. 
 
 

https://no-fotball.s2s.net/home/
http://fotball.no/kretser/vestfold


3. Retningslinjer for hospitering/differensiering - barnefotball 
 
Fotballaktiviteten i Helgerød skal drives etter Fotballforbundets retningslinjer. For 
barnefotballen fra 6 – 12 år er det tre grunnleggende prinsipper: 
 
-Likhetsprinsippet 
o aktiviteten skal være for alle, alle skal ha like muligheter, ingen topping av lag skal  
   forekomme!  
 
- Jevnbyrdighetsprinsippet 
o en skal etterstrebe jevnbyrdighet både i trening og kamp, for på den måten å skape    
   spenning, glede og engasjement. 
o Ingen lag er tjent med å vinne 17-0 – eller å tape 0-17! 
o Spillerne skal lære seg både å vinne og tape. 
 
- Breddeformelen: Trygghet + Mestring = Trivsel 
o Både fellesskap, glede, inkludering og tilhørighet skaper trivsel eller er forutsetninger for  
   trivsel. 
o Som grunnlag for frigjøring av energi og utfoldelse er trygghet et grunnleggende behov hos  
   barn. 
o Det å mestre noe utløser positive og gode følelser som både glede, selvverd, stolthet og  
   selvtillit. 
 
Samtidig er Fotballforbundet de senere år blitt mer opptatt av og ikke bare gi et godt 
breddetilbud, men også ivareta gode spillere. Alle spiller er viktige og alle skal bli sett! 
 
 
Hvordan gi de beste barna et godt nok tilbud? 
 
Som nevnt skal fotball være for alle. Det innebærer ikke at de beste ikke skal få utfordringer. 
Det aller viktigste for at barn skal få bedre fotballferdighet er å spille mye fotball, både på 
klubbtreninger og kamper, men kanskje aller viktigst; den egenorganiserte aktiviteten. 
 
I tillegg kan følgende virkemidler være aktuelle: 
- Morsomme og godt organiserte treninger stimulerer til egenaktivitet! 
- I noen tilfeller kan et barn flyttes opp en årsklasse - hospitering. Viktig at foreldre og barnet 
det gjelder synes det er ok. I slike tilfeller skal klubben informeres og være en del av 
prosessen fra starten av. 
- Gi gjerne en ekstratrening ukentlig for de ivrigste barna (kan være med eget lag eller med  
   et annet lag i klubben, dette kan fotballgruppa også hjelpe til med.) 
- Gi barna ulike oppgaver på trening ut fra nivå og modning. 
- Del inn lag og grupper på trening på en smidig måte og ikke krenkende måte. 
- Gjør sesongen lenger for de som har lyst. 
- Sørg for at trenerne i barnefotballen har nødvendig skolering. 
- Sørg for at klubben har en trenerkoordinator som kan følge opp det enkelte lag, lage 

   trenerforum etc. 
 



Fotballstyret satser på å utvikle fotballaktivitetene på Helgerød i tråd med disse føringene. 
 
Vi vil gi trenere og lagledere et bedre opplæringstilbud enn tidligere. Et tettere samarbeid 
med andre klubber i nærområdet kan være aktuelt. Vi ser dessverre at både spillere og lag 
faller fra når de når ungdomsskolealder. En av grunnene kan være dårlige rekruterings 
forhold, andre årsaker kan være mangel på gode trenere og et tilpasset opplegg for de 
ivrigste. 
 
Vi håper etter hvert å kunne gi trenere og lagledere retningslinjer og gode eksempler på 
hvordan tilbudet kan balansere kravet om ”fotball for alle” med kravet om et tilpasset 
aktivitetstilbud etter hvert som barna blir eldre. 
Det er fotballgruppa som bestemmer hvilket tilbud som skal gis på det enkelte nivå, det 
innebærer at trener-lagleder må kontakte fotballgruppa når det oppstår slike utfordringer. 
 
 
 
Hospiteringsregler i HIL – Fotball 
 
- Når et trenerteam ønsker en hospiteringsordning som en del av det totale aktivitetstilbudet 
er dette helt i tråd med hva vi ønsker at idrettslaget skal tilby. 
- Det er uten tvil full anledning for spillere å hospitere i en årsklasse over egen alder dersom 
de er kvalifisert til det – og spiller og foreldre er enig i det skisserte opplegg. Det må kreves 
at spillerens fundament ligger i den treningsgruppa han/hun tilhører for å sikre trygghet og 
tilhørighet. 
- Samtidig må hele gruppen oppleve at prinsippet om” jevnbyrdighet” ivaretas. Det blir feil  
dersom konsekvensen av ordningen blir at kampene for øvrige spillere bare ender med tap. 
- Det er helt uproblematisk for Fotballstyret at noen spillere dermed har et tettere trenings- 
og kampprogram for å sikre den nevnte balansen. 
- Det er trenerteamet som bestemmer hvem som tilbys å spille på et høyere nivå i samråd 
med fotballgruppa og trenerveileder! 
 

Treningsøkta     
 
Vi ønsker at alle trenere og lagledere setter seg inn i treningsøkta. Dette er et flott verktøy 
for trenere, lagledere og spillerne. Gå inn på linken og les. Spørsmål rettes til Stefan York 
Bentzen eller Finn Thomas Johannessen. 
 

4. Kurs/skolering/opplæring 
 
Fotballgruppa vil etter hvert gi tilbud om grunnleggende treningsopplæring.  
Målet er at alle lagledere/trenere skal ha gjennomført minimum - Barnetrenerkurset (16 
timer/4 kvelder) - med støtte fra NFF Vestfold. 
Innkalling/tilbud om kurs blir sendt til lagleder/trener på e-post. Vi håper at flest mulig av 
lagledere og trenere vil delta på disse kursene for å sikre en enhetlig skolering. 
Det er også satt av midler på budsjettet til kurs arrangert av NFF. Dersom du er interessert, 
kontakt styret i fotballgruppa. 

https://www.fotball.no/barn-og-ungdom/treningsokta/


 

5. Diverse praktisk informasjon 
 
Trenerforum 
Før sesongstart vil det bli avholdt et trenerforum for lagledere og trenere hvor alle praktiske 
detaljer gjennomgås. Dette er obligatorisk for alle trenere og lagledere. 
Etter sesongen eller under høstsesong vil alle lagledere og trenere innkalt til et nytt 
trenerforum – hvor gode og mindre gode erfaringer fra siste sesong gjennomgås. 
 
Utlevering og innlevering av drakter og baller skjer før sommersesong og før vintersesong. 
 
Fotballforsikring 
 
Fotballforsikringen er gyldig så lenge kontingent betalt. 
Fotballforsikringen er en kollektiv forsikring fremforhandlet av NFF på vegne av klubber og 
spillere. 
 

- All kommunikasjon vedrørende Fotballforsikringen vil være elektronisk. 
- Fotballforsikringen inkluderer fotballspillere i alle aldre – også barn. 
- For spillere under 12 år er det et krav om at spillerne er registrert som medlem av 

en fotballklubb tilknyttet Norges Fotballforbund. Spillerne vil dermed også være 
dekket ved utøvelse av organisert aktivitet i øvrige idrettslag som er medlem av 
Norges Idrettsforbund. 

- Dette betyr at alle fotballspillere, uavhengig av alder og nivå, har samme dekning 
under grunnforsikringen. 

- Spillere som har fylt 12 år må være registrert i Fotballens Informasjons- og 
kommunikasjonssystem (FIKS) som aktive med lagsforsikring inneværende sesong 
for å være dekket av forsikringsordningen. 

- Alle spillere/foreldre må informeres om at man selv kan tegne utvidet forsikring 
 
Treningskontingent 
 
Klubben sender ut faktura for treningskontingent til alle. Kontingenten og treningsavgift 
fastsettes årlig av hovedstyret i klubben. Treningsavgift og medlemskontingent er 
obligatorisk og ingen får spille kamper eller trene i HIL-fotball uten å betale disse avgiftene. 
 
Alle lag skal supplere/korriger laglister når det er forandringer. 
 
Dugnad 
 
Alle medlemmer vil bli kalt inn til obligatorisk dugnad 2 ganger i året. Vi arrangerer bla. 
Helgerød cup hvert år. Da dette er den viktigste inntektskilden vår, er vi avhengig at flest 
mulig stiller opp til denne flotte helgen.  
Alle foreldre får også 1-2 ganger i året kioskvakt og kampvertrolle. 
 
Samarbeidslag 
 



Følgende avtale gjelder for samarbeidslagene. 

• Det skal spilles halv sesong på Hil og halv sesong på Gøif. Laget bestemmer selv om 
man spiller annenhver kamp eller en halv sesong på hver arena.  

• Samme avtale når det gjelder drakter. Når det spilles i Helgerød drakter skal det også 
spilles med grønn shorts og gule strømper. Med Gøif drakter skal det spilles med hvit 
shorts og hvite strømper. 

• Samarbeidsgenser. Genser/overtrekk kan benyttes dersom laget ønsker en felles 
genser. Begge klubblogoer skal være på bryst. Lagene kan innhente egne sponsorer å 
trykke dette i egen regi. Genser/overtrekk skal være i fargen marine blå! 

• Det er viktig at lagene har felles lagliste og at spillerne er merket for hvilken klubb de 
tilhører 
- Helgerød og Unneberg skole = Helgerød il  
- Gokstad og Ormestad skole = Gøif 

 
Helgerød il har klubbavtale med Select og vår butikk er Gjertsen Sport. Her får alle 
medlemmer 20% rabatt på Helgerød kolleksjonen samt 10% rabatt i butikk.  

       
 

Sosiale samlinger 
 
Det dekkes 150 kr. Pr. Bet. Spiller til avslutning som pizza, brus eller pokaler etter endt sesong hvert 
år. Lagene kan derimot få pokaler av klubben dersom det er på lager. 
Dersom det er samarbeidslag vil det bli gitt samme beløp som den andre klubben. 
Hver trener/lagleder må selv betale men får igjen summen av betalte spillere. Kvittering sendes til 
fotball@helgerod-il.no. 
 
Ta kontakt dersom dere har spørsmål. 
 

Sportslig hilsen 
 
Fotballgruppa  
fotball@helgerod-il.no 
 

Glede, tilhørighet og aktivitet 
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