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Målsetting: 
 

Flisa AIL skal utøve idrettsaktiviteter på høyt faglig nivå og gi 

utøverne de beste individuelle og lagmessige ferdigheter, 

med hovedvekt på lek, personlig vekst og økt selvtillit  
 

 

 

 

 

Sportslig sett skal rammeplanen være et verktøy for å:  
 

 Skape et strukturert tilbud som gir gradvis progresjon i 

aktivitetsnivå og ferdighetsutvikling.  

 

 Gjøre tilbudet mer likt fra år til år uavhengig av hvem som 

utgjør støtteapparatet rundt det enkelte laget.  

 

 Gjøre det attraktivt å være trener i Flisa AIL, da klubben kan 

tilby et godt utbygd støtteapparat og mulighet for faglig 

utvikling gjennom samarbeid med andre.  
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Hospitering 

 

 Forskjell på permanent og rullerende hospitering: 

o Permanent: flytte yngre utøvere permanent i høyere aldersklasse. 

o Rullerende: tilby hospitering til alle, 1-2 økter i uka. Fra 3-6 utøvere pr økt. 

 Flisa AIL skal KUN bruke rullerende hospitering, Dette gjelder fram til spillerne kommer 

opp til J16 håndball og G16 for fotball. 

 Hospitering skal alltid være et tilbud i tilegg til trening i egen gruppe, ikke istedenfor 

 Ved eventuell kollisjon av trening/kamper er det spillerens opprinnelige lag som skal 

prioriteres. 

 Trenerne er ansvarlig for at den enkelte utøvers treningsmengde tilpasses slik at det ikke 

oppstår belastningsskader. 

 Skulle det oppstå uenigheter i forbindelse med hospitering skal de respektive styrene og 

trenerkoordinator kontaktes umiddelbart. 

 Det er ikke nødvendigvis alle som skal hospitere, hospitering tilbys til alle – men det er 

opp til hver enkelt spiller om de føler seg modne nok. 

 Det er viktig at trenerne som tar i mot hospitanter (ved første trening), kjører et 

nivå/tempo på økten – som tilsier et representativt nivå. 

 Etter at hospitanten har fått prøvd seg (3-4 ganger), så er det opp til trenerne å vurdere 

om spilleren er moden nok til å fortsette med hospitering. 

 

 

Topping av lag, laguttak 

 

 Fotball: Flisa AIL følger barneidrettsbestemmelsene til sesongen er ferdig det året man 

fyller 12 år. 

 Håndball: Flias AIL følger barneidrettsbestemmelsene til sesongen er ferdig det året man 

fyller 13 år. 

 Lagene skal ikke operere med førsteoppstillinger, dette gjelder til og med det året 

utøverne fyller 13 år, dvs. at trenerne skal variere startoppstillingen i kamper . 

 Dette innebærer ingen «fri flyt» fra 12/13 år, men en glidende overgang! 

mailto:post@flisa-il.no


 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Flisa Allianseidrettslag                                                                                                    Org.nr 971294833 
Pb. 139                        E-post: post@flisa-il.no  
2271 FLISA                                                                                                                         Tlf.: 62956900 
 

 Med glidende overgang menes at spilletid kan differensieres med at de ”beste” spiller litt 

mer, men at alle fortsatt skal spille. Når man fyller 13 år kan altså noen spille mer enn 

andre, men alle skal som minimum spille en halv kamp.  

 Hvis antall spillere tilsier 2 lag, skal Flisa AIL ha homogene lag – det gir best 

spillerutvikling! Med homogene lag menes en oppdeling hvor det er ferdighetslikhet i 

begge lag. 

 Hvis antall spillere ved deling tilsier at vi kan ha 2 lag med rene årsklasser, er dette det vi 

går for. 

 Fra gutter 16 og jenter 16 er det tillatt med topping av lag i Flisa AIL. 

 

 

 

Spilletid 

 

 Fotball: Flisa AIL følger Norges fotballforbunds verdier og virkemidler for barnefotball. 

 Gjennom sesongen skal alle spillerne på laget ha tilnærmet lik spilletid – ingen 

fotballspillere liker å sitte på benken! 

 Lagsammensetningen skal som hovedregel ta utgangspunkt i prinsippet om 

jevnbyrdighet. Hvis klubben har flere lag pr. aldersklasse skal man forsøke å lage jevne 

lag slik at alle har like forutsetninger for gode lagprestasjoner  på banen. I tillegg unngår 

man da topping innad i lagene. Hvem som skal spille mest i en enkelt kamp vurderes 

 også ut i fra jevnbyrdighetsprinsippet. Ingen er tjent med å vinne eller tape 15–0. 

 Er laget ditt langt bedre enn motstanderlaget, bruk spillere som ikke har kommet så langt 

i sin ferdighetsutvikling mer. 

 Er motstanderlaget langt bedre enn dere, bruk de som har kommet lengst hos deg noe 

mer. 

 (barneidrettsbestemmelsene til sesongen er ferdig det året man fyller 12 år, dvs. lik 

spilletid). 

 Håndball: Flisa AIL følger barneidrettsbestemmelsene til sesongen er ferdig det året man 

fyller 13 år, dvs. lik spilletid. 

 Hvis antall spillere tilsier 2 lag, skal Flisa AIL ha homogene lag – det gir best 

spillerutvikling! 

 

 

mailto:post@flisa-il.no


 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Flisa Allianseidrettslag                                                                                                    Org.nr 971294833 
Pb. 139                        E-post: post@flisa-il.no  
2271 FLISA                                                                                                                         Tlf.: 62956900 
 

Konkretisering av oppstartalder og sesongstart 

 

 Idrettskolen:  

o Starter høsten barna fyller 4 år. Slutter når de går ut 1.klasse. De som ikke starter 

med særidrett, kan fortsette til de er 12 år. 

o Sesong fra august-mai. 

o Særstyrene i håndball og fotball har et klart ansvar for å samarbeide med 

idrettskolen, slik at mulighetene for at ungene kan drive idrettsskole parallelt 

med særidretten(e) er tilstede! 

 

 

 

 Håndball:  

o Oppstart etter høstferien det året de går i 1.klasse. Disse deltar på de 2 siste 

rundene i Isbjørncupen etter jul. Tiden fram til deltagelse i Isbjørncupen er å anse 

som en forberedelse frem mot kampsituasjon. Sesongen avsluttes ifm. siste 

runde i Isbjørncupen. 

o Fram til overgangen 6-7 år kan ikke håndball legge trening til samme dag som 

idrettskolen.  

o Trenerne plikter til å stimulere til at ungene deltar på idrettskolen parallelt i 

overgangen 6-7 år. 

o Sesong: (skal samkjøres med idrettsskole, fotball og turn). 

 7-12 år: starter i oktober 

 13 år og eldre: starter i september 

 

 

 Fotball:  

o Oppstart i løpet av sommeren det året de starter i 1.klasse. Disse deltar på 

Knøtteturneringa på Kjellmyra i aug/sep.. Tiden fram til deltagelse på 

Knøtteturneringa er å anse som en forberedelse frem mot kampsituasjon. 

Sesongen avsluttes ifm. Knøtteturneringa.  

o Fram til overgangen 6-7 år kan ikke fotball legge trening til samme dag som 

idrettskolen.  

o Trenerne plikter til å stimulere til at ungene deltar på idrettskolen parallelt i 

overgangen 6-7 år. 

o Sesong: (skal samkjøres med idrettsskole, håndball og turn) 
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 7-9-åringer skal ha oppstart med fotballspesifikke treninger tidligst 1. 

mars. Det skal være minst en måned fotballfri etter sesongslutt. 

November, desember, januar og februar kan det være alternativ trening 

med fokus på basisferdigheter, gjerne i samarbeid med andre grupper i 

klubben.  

 10-12-åringer skal ha oppstart med fotballspesifikke treninger tidligst 1. 

februar. Det skal være en måned fotballfri etter sesongslutt. November, 

desember og januar kan det være alternativ trening med fokus på 

basisferdigheter, gjerne i samarbeid med andre grupper i klubben.  

 13-14-åringer skal ha oppstart med fotballspesifikke treninger tidligst 1. 

januar. Det skal være en måned fotballfri etter sesongslutt. November og 

desember kan det være alternativ trening med fokus på basisferdigheter, 

gjerne i samarbeid med andre grupper i klubben.  

 15-16-åringer skal ha oppstart med fotballspesifikke treninger tidligst 1. 

januar. Det skal være en måned fotballfri etter sesongslutt. November og 

desember kan det være alternativ trening med fokus på basisferdigheter, 

gjerne i samarbeid med andre grupper i klubben. 

 

 

 Samarbeid idrettskolen og særidrettene:  

o Så lenge det er sesong i håndball eller fotball, er den idretten som har sesong – 

som skal prioriteres. F.eks. har håndball en seriekamp, skal denne prioriteres før 

fotballtrening og vice versa. 

o Utøvere som kommer tilbake fra andre idretter skal likestilles med øvrige spillere 

når han/hun er tilbake. 

o Det skal etableres et samarbeidsfora for alle særidrettene 

(idrettskolen/turn/håndball/fotball) som skal møtes hvert kvartal for å sikre at 

samarbeidet blir ivaretatt. Daglig leder innkaller, trenerkoordinator møter ved 

behov.  

o Med denne rammeplanen innebærer det at idrettskolen og særidrettene kjører 

parallelt i en kort tidsperiode det året utøveren går i 1.klasse. Det finnes INGEN 

motsetninger i dette, vi i Flisa AIL ønsker at våre barn skal få et bredt tilbud. Det 

at utøverne i denne perioden kan ha 2 organiserte økter gjennom idrettslaget, må 

anses som verdifullt og bra! Det innebærer at alle involverte i idrettskolen og 

særidrettene må jobbe mot (ref. samarbeidsfora) at utøverne stiller på begge 

tilbudene i denne perioden. 
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Ansvar som trener, lagleder, foreldrekontakt, barn og forelder. 

 

 Miljøskapende arbeid: det skal jobbes aktivt på hvert lag i forhold til å skape gode 

miljøer. Stikkord er trygghet, forutsigbarhet, rettferdighet og miljøskapende øvelser på 

trening. 

 Holdningsskapende arbeid: det skal jobbes aktivt med holdninger på alle lag på alle 

nivåer. Vi ønsker utøvere som forstår fair play, har gode holdninger rundt trening, 

rusmidler og prioriteringer rundt egen idrett. 

 Foreldrevett: foreldrevettregler skal leveres ut til alle foreldre på første foreldremøte 

hvert år. 

 

Foreldrevett.  

 

Fotballforbundets foreldrevettregler:   

 

Som foresatte og foreldre kan du bidra til å gjøre barnefotballen til en opplevelse for barna. 

Her er noen huskeregler: 

 

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

klubbens verdisyn. 

2. Møt fram til kamper og treninger – du er viktig både for spillerne og miljøet. 

3. Gi oppmuntring til alle spillerne i med- og motgang – dette gir trygghet, trivsel og 

motivasjon for å bli i fotballfamilien lenge. 

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

Play. 

5. Respekter trenerens kampledelse – konstruktiv dialog om gjennomføring tas med 

trener og klubb i etterkant. 

6. Respekter dommerens avgjørelser – selv om du av og til er uenig! 

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

medspiller! 
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Håndballforbundets foreldrevettregler: 

 

1. Møt opp på trening og kamper - barna ønsker det 

2. Gi oppmuntring til alle spillerne under kampen 

3. Gi oppmuntring i både medgang og motgang - ikke gi kritikk 

4. Hjelp barnet ditt til å tåle både seier og tap 

5. Støtt dommeren - ikke kritiser dommeravgjørelser 

6. Respekter lagleders bruk av spillere 

7. Vis respekt for det arbeidet klubben gjør - tilby din hjelp 

8. Husk at det er barnet ditt som spiller håndball - ikke du 

 

Deltagelse på cup/turnering og i seriespill, gjelder både håndball og fotball. 

 

 De respektive styrer setter opp deltagelse, basert på kvalitet og spillerutvikling.  

 Mål: reise på cup/turnering med flere lag, dvs. som en klubb! 

 Flisa AIL ønsker at våre lag skal delta på ”gode” cuper/turneringer, dvs. attraktive 

cuper/turneringer hvor kvaliteten på lagene er høy. Dette gir best spillerutvikling! 

 Deltagelse i serier: alle lag bør søke kvalifisering til de beste seriene. 

 

Økonomi, sponsorer, administrativt. 

 

 Hvis lagene skal ordne sponsorer til eget lag skal dette avklares med daglig leder, dette 

gjelder dugnader og all annen økonomisk aktivitet 

 Hvert lag i Flisa AIL har lov til å ha egen økonomi, begrenset oppad til kr. 10.000,- per lag. 

Beløp utover dette skal inn i hovedlaget Flisa AIL 

 Det er de respektive styrene i Flisa AIL som ansetter trenere og lagledere. Flisa AIL ønsker 

foreldre-trenere ved oppstart 

 All lønn/honorarer til trenere/lagledere og andre ressurspersoner skal alltid gå via de 

respektive styrene. 

 Politiattester skal foreligge for alle trenere, lagledere og foreldrekontakter 
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Trenerforum. 

 

Trenerne i Flisa AIL plikter å møte i klubbens trenerforum. Det er et ønske at minst 1 av 

laglederne også møter. 

 

Foreldremøter 

 

 Rammeplanen skal gjennomgås av en fra styret på første foreldremøte ved oppstart, 
det samme gjelder ved foreldremøte ved overgang fra barneidrettsbestemmelsene.  

 Styret skal være representert ved alle foreldremøter i Flisa AIL, eventuelt en fra 
administrasjonen.  

 Styrets representant skal ikke ha egne barn på det laget foreldremøte gjelder. 

 Administrasjonen skal ha innkalling og har adgang til alle foreldremøter.  
 
 
 

En fra styret skal legge fram og gjennomgå rammeplanen under ansettelse av alle nye 
trenere og lagledere i Flisa AIL. Det skal kontraktfestes at rammeplanen er lest og forstått, 
samt at man forplikter seg til å etterleve dens innhold. 
 

 

 

 

 

 

Rammeplanen skal evalueres årlig! Daglig leder, trenerkoordinator og leder av de 

respektive særidretter evaluerer. 
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