
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Videreført fra 2020 til og gjelde 2021 med, grunnet Corona. 
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VISJON: 

        Oslos Stolthet.  

        Vi gjør Oslo til en bedre by. 
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VÅLERENGA FOTBALL – VÅRE VERDIER 
 

Ansvarlig: Alle medlemmer 

 

MÅL 

• At alle i Vålerenga kjenner til verdiene som Vålerenga Fotball står for. 

• At alle har samme definisjon av verdiene. 

• At verdiene er den del av hverdagen. 

 

VERDIER 

GLEDE Vi skaper engasjement og motivasjon for alle – vi elsker fotball og klubben. Vi er offensive og 

optimistiske og vet at alt er mulig for den som våger.  

RAUS Vi vil gjøre hverandre gode, på og utenfor banen. Vi skal dele vår kunnskap, være inkluderende 

og være en klubb for alle. Vi er aldri redd for å gjøre feil.  

MÅLRETTET Vi skaper et klima for læring og mestring, i alle deler av klubben. Vi vet hvordan vi 

utvikler mennesker og ferdigheter. Vi tør å sette oss høye mål og gå våre egne veier.   

STOLT Uansett hvilken rolle du har i Vålerenga skal du kunne identifisere deg med klubben, samt 

være ydmyk og stolt over det.  

Vi er Oslos Stolthet!  

Mer informasjon om Vålerenga Fotballs verdier finner du her: Vålerenga Fotball Verdier   

 

FAIR PLAY 

Samtlige spillere har gjennom sitt medlemskap i klubben bekreftet at de samtykker til å forholde seg 

til Fair Play kontrakten til enhver tid.  

Mer informasjon om Fair Play med kontrakt finner du her: Vålerenga Fotball Fair Play 

 

 

 

 

 
 

http://vif-bredde.no/portal/public/showContentCategory.do?id=948534007#1.3 V%C3%A5lerenga Fotballs visjon og verdier
http://www.vif-bredde.no/portal/public/showContentCategory.do?id=948535589
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HOVEDSTRATEGIER OG MÅL FOR 2018 
 

Våre strategiske hovedområder baserer seg på et sterkt ønske om å jobbe for at barn og ungdom skal 

utvikle gode ferdigheter og holdninger i trygge omgivelser - vi gjør Oslo til en bedre by. Vålerenga 

Fotball skal derfor prioritere følgende områder for 2018:  

 

HOVEDMÅL 

• Klubben skal fortsette arbeidet med å utvikle gode trenere 

• Klubben skal jobbe for å få flere medlemmer – det er viktig for engasjement, eierskap og 

demokratiet i klubben. 

• Klubben skal videreutvikle Valle Hovin-området slik at vi kan øke aktivitetene 

• Vi skal jobbe for å fremme gode holdninger og Fair Play som gjenspeiler klubbens verdier 

• Vi skal videreføre den økte satsingen på jentefotball 

• Vi skal jobbe videre for at klubben og stadionselskapene skal ha en sunn økonomi 

• Vi skal være tydelige i vår kommunikasjon, og utvikle gode verktøyer for dette 

 

DELMÅL 

Barn og Ungdom 

• Vi skal øke antall barn og ungdom med 10% i perioden  

• Vi skal øke antall jenter i aldersklassen med 20% i samme periode 

• Vi skal utvikle trenerkompetansen – vårt mål er at vi har de beste TK-ene og trenerne. 

Virkemidlene er å gjennomføre kurs for alle trenerne– og invitere våre ungdomsspillere fra 

14 år til å gjennomføre disse 

• Våre lagledere skal inviteres til å gjennomføre kurs – og til møter med faglig innhold og 

nyheter 

Talent Gutt 

• Dyktige trenere er en av de viktigste faktorene for god utvikling. Vi ønsker kontinuitet på 

trenersiden, alle trenere skal tilbys 2-års avtaler. 

• Våre trenere skal være høyt utdannet, gjerne idrettsakademisk bakgrunn eller spillererfaring 

fra toppfotballen. Våre hovedtrenere skal ha minimum UEFA A kompetanse. 

• Våre talentlag skal delta i nasjonal serie (G16 og G14), og på høyeste kretsnivå 

• Vi skal utvikle et miljø hvor vi er like gode på analyse, keeper og fysisk trening som på de 

øvrige fagområdene. Kunnskapen skal «forankres» - forbli i klubben. 

• Vi satser sterkt på samarbeidet med skoler (VH VGS) og ønsker et tilbud også for 

ungdomsskoleelever i nærområdet 
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Damer Toppfotball 

Mål Damer A 

• Innen 2018 skal Vålerenga Fotball være blant de 3 beste i Toppserien, med mulighet for både 

deltagelse i E-cup og cupfinale. 

• Engasjementet rundt Damer A skal være vesentlig større enn i dag, det måles på 

arrangement – publikum – medieomtale – økonomi 

• Publikumsinntekter skal øke med over 100% i perioden, til minst 200.000,- i 2018 

• Vi skal bidra til at Toppserien får økte bevilgninger fra NFF 

 

Mål Damer Rekrutt og Talent Jenter 

• Damer Rekrutt skal ha som resultatmål å opprettholde plass i 2. divisjon, for å tilby 

kamparena både til Damer A- og Talent Jenter-spillere 

• Damer Rekrutt og Talent Jenter skal utvikles til å bli vår viktigste rekrutteringsarena for nye 

spillere i Toppserien. 

• Vi skal samarbeide tett med NFF, OFK og klubber i Oslo. 

• Vi skal være det mest attraktive utviklingsmiljøet for unge spillere i alderen 14-19 år. 
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KLUBBHÅNDBOK 
 

Vålerenga Fotball bruker www.vif-bredde.no for innhold til klubbhåndboka. Klubbhåndboka er et 

nyttig verktøy for trenere og lagledere samt øvrige medlemmer.  

 

Her vil du enkelt finne samlet informasjon om:  

• Om Vålerenga Fotball 

• Klubbens målsetninger  

• Klubbens organisering 

• Klubbdrift/rutiner 

• Lagets organisering 

• Økonomi – plan for økonomistyring 

• Årshjul/aktivitetskalender 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.vif-bredde.no/portal/public/showContentCategory.do?id=948534007
http://www.vif-bredde.no/portal/public/showContentCategory.do?id=948534008
http://www.vif-bredde.no/portal/public/showContentCategory.do?id=948534009
http://www.vif-bredde.no/portal/public/showContentCategory.do?id=948534010
http://www.vif-bredde.no/portal/public/showContentCategory.do?id=948534011
http://www.vif-bredde.no/portal/public/showContentCategory.do?id=948534012
http://www.vif-bredde.no/portal/public/showContentCategory.do?id=948534016
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ORGANISASJON  
 

 

 

Vålerenga Fotball er organisert i fem områder med sportslig retning. 

• Barnefotball jenter og gutter 

• Ungdomsfotball jenter og gutter 

• Talent 

• Damer Toppfotball  

• Voksenfotball / Unified 

 

Innen Vålerenga Fotball har vi og følgende områder:  

• Økonomi 

• Medlem  

• Arrangement 

• Marked 

• Anlegg 

 

Informasjon knyttet til administrasjon og styre finnes her: Administrasjon og styre 

Informasjon knyttet til øvrige roller finnes her: Øvrige roller 

http://www.vif-bredde.no/portal/public/showContentCategory.do?id=948534009
http://www.vif-bredde.no/portal/public/showContentCategory.do?id=948531875
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MØTER 
 

HVORFOR? 

Meningen med en strukturert møtes ordning er at kunne planlegge samt evaluere aktiviteten, hvilket 

er med på å sikre kvalitet i det arbeidet vi gjør på hvert område.  

Klubbstyrte møter skal være oppdatert og ligge inne i klubbens Årshjul/aktivitetskalender som du 

finner her: Årshjul/aktivitetskalender  

Eksempel på møter er Trener- og lagledermøter, Trenerforum, Årsmøte, Årskulls-møte med flere. 

Alle klubbstyrte møter skal kalles inn med minimums 10 dagers varsel.  

Møter for de forskjellige årskullene defineres i «blekka».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.vif-bredde.no/portal/public/showContentCategory.do?id=948534016
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TRENINGSTIDER 
 

Ansvarlig: Daglig leder 

Ansvarlig Damer A: Administrativ leder   

Ansvarlig Barnefotball: Sportslig ansvarlig  

Ungdomsfotball: Sportslig ansvarlig 

Ansvarlig Talent: Utviklingssjef 

 

Vålerenga Fotball trener og spiller i hovedsak på Vallefeltet. På vinterstid brukes Vallhall Arena samt 

gymsaler i nærliggende skoler.   

Treningstider fordeles for periodene januar-påske, påske-sommerferie, sommerferie-november. I 

desember er normalt banene stengt. 

Informasjon om lagenes treningstider sendes via epost og finnes oppdatert tilgjengelig her: 

Treningstider  

I vinterhalvåret får lag fra 5-8år tilbud trening i gymsal i tillegg til Vallhall på søndager. For lag fra 9-

19år er benyttes to vinteråpne kunstgress på Valle.  

Ubenyttet treningstid skal alltid meldes administrasjonen så snart man vet at man ikke kommer til å 

bruke tildelt tid. Brudd på dette kan medføre mistet treningstid.  

 

SÅ FORDELES TRENINGSTIDER 

Administrasjonen etterstreber at holde treningstider, dager og bane forutsigbare. Barnelag skal ha 

treningstid som slutter senest kl. 1930. Ungdomslag skal ha treningstid senest til kl. 2100. Dette kan 

endres grunnet gjeldende Corona restriksjoner.  

 

RAUSE PÅ OG UTENFOR BANEN 

Alle spillere, ledere og foreldre i Vålerenga Fotball skal følge disse retningslinjene 

Lagene skal ikke være på banen før deres treningstid begynner, uansett om det finnes ledige flater.  

Unntak kan gjøres hvis trenere kommunisert og fått klartegn fra det lag som har oppsatt treningstid.  

  

Mål skal plasseres tilbake til utgangsposisjonene før endt treningstid er slutt. 

In imellom kan det bli feil i skjema. Prøv å løs dette gjennom dialog og vær rause slik at alle får trent. 

Kontakt deretter administrasjonen som sørger for å løse dette til neste trening.  

 

 

http://www.vif-bredde.no/portal/public/showContentCategory.do?id=6143
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FORELDRE ER UTENFOR BANEN NÅR AKTIVIETEN FOREGÅR  

Dette for at trenere og spillere skal få konsentrere seg om aktivitetene som foregår på en uforstyrret 

måte. Unntak kan gjøres i aldrende 5-8 år, da planlagt av trener.  

 

 

ALLE ANSVARER FOR AT VALLE HOLDES RENT! 

Det er mange som skal trives på Valle. Derfor er det viktig at alle som bruker Valle samtidig bruker 

søppelbøtter til søppel. For lag som bruker klubbhus og garderobe er trener og lagleder ansvarlig for 

at det ryddes etter bruk. Se egne rutiner her: Våre baner og anlegg 

 

 

 

 

 

 

 

http://vif-bredde.no/portal/public/showContentCategory.do?id=948534193
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UTDANNING OG KOMPETANSE 
 

TRENER OG LEDERUTDANNING 

Hvorfor? 

Et av klubbens hovedmål for perioden er at klubben skal fortsette arbeide med å utdanne trenere. 

Meningen med den interne og eksterne utdanningen er å være bedre rustet som klubb å nå våre 

målsetninger. Treneren er den som er mest i stand til å påvirke spilleres motivasjon, 

fotballferdigheter samt være en god voksen rollemodell.   

Ansvarlig 

Ansvarlige for utdanning sørger for: 

• Innholdet i Vålerenga Fotballs utdanning for trenere. 

• Intern utdanninger for trenere  

• Eksterne utdanninger for trenere. 

• Utdanning av lagledere 

• Innhold til VIF-trener del 1 

• Utdanning av spillere som trenere. 

• Anbefale NFF/OFKs utdanninger 

• Innkalling til utdanning 

• Administrasjon og gjennomføring av utdanningen med trenere i Vålerenga Fotball  

 

NYTT FOR 2020  

Alle lag i seriespill må minimum gjennomføre, eller ha gjennomført Grasrottrener delkurs 1. Mer 

informasjon om gjennomføring i Blekka.  

 

Målgrupper 

Samtlige trenere og lagledere innen Vålerenga Fotballs Barnefotball, Ungdomsfotball, Gutt talent 

samt Damer elite 

Utdanning for trenere og ledere 

Utdanningsansvarlig er ansvarlig for: 

Planlegging, samordning og evaluering av all intern utdanning innen Vålerenga Fotball. Dette skjer i 

samspill med ansvarlige for respektive avdeling.  
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INTERNE UTDANNINGER 

Barnefotballkurset 

Utdanningen barnefotballkurset retter seg til alle trenere og lagledere i Vålerenga Barnefotball. Alle 

nye trenere og lagledere i barnefotballen skal gjennomføre utdanningen Barnefotballkvelden.  

Alle trenere og lagledere skal stille på utdanningen minimum annethvert år – dels for å bekrefte det 

man allerede kan dels for å dele erfaringer med øvrige trenerkollegaer.    

Utdanningen består av en teoretisk del og en praktisk del og har 3 timers varighet. Tema som belyses 

er Mål, Organisasjon, trener og leders rolle samt oppgaver og ansvar.  

Utdanning skjer 2 ganger per år, en på vårsesong og en på høstsesong. 

Ungdomsfotballkurset 

Utdanningen ungdomsfotballkurset retter seg til alle trenere og lagledere i Vålerenga 

Ungdomsfotball. Alle nye trenere og lagledere i ungdomsfotballen skal gjennomføre utdanningen 

Ungdomsfotballkurset.  

Alle trenere og lagledere skal stille på utdanningen minimum annethvert år – dels for å bekrefte det 

man allerede kan dels for å dele erfaringer med øvrige trenerkollegaer.   

Utdanningen består av en teoretisk del og en praktisk del og har 3 timers varighet. Tema som belyses 

er Mål, Organisasjon, trener og leders rolle samt oppgaver og ansvar.  

Utdanning skjer 2 ganger per år, en på vårsesong og en på høstsesong. *Utgår grunnet nye krav til 

kompetanse for Kvalitetsklubb. Dette bør byttes ut med:  

Alle trenere skal minimum gjennomføre, eller ha gjennomført Grasrottrener delkurs 1.  

Nye trenere 5-7år 

For trenere som trener spillere født 5-7 år arrangeres VIF-trener del 1 som er obligatorisk for alle nye 

trenere. Utdanningen består av en teoretisk del og en praktisk del. Bra trener – bra aktivitet er 

nøkkelord.  

” 8-9 års Blekka” 

Gjennomføres for alle trenere som trener 8-9 års grupper. Innhold – se blekka. 

”10-11 års Blekka” 

Gjennomføres for alle trenere som trener 10-11 års grupper. Innhold – se blekka. 

” Prinsipper i smålagspill 5-8 år” 

Best mulig tilrettelagt smålagspill for aldersgruppa 
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” Prinsipper i smålagspill 9- år” 

Best mulig tilrettelagt smålagspill for alle aldersgrupper fra 9 år til juniorlag.  

 

 

 

 

TRENERUTVIKLERPROGRAM INTERN 

Vålerenga Fotball gjennomfører et program for trenerveiledning av trenere i barn- og 

ungdomsfotballen.  

Denne retter seg mot trenere med minimum 2 års erfaring som trener og har minimum gjennomført 

3 interne utdanninger. Bør minimum ha påbegynt Grasrot treneren men retter seg og til trenere med 

B-lisens i ungdomsavdelingen.  

Programmet for 2018 utlyses etter påske. Utgår. Har ikke resurser til å gjennomføre.    

 

ØVRIGE UTDANNINGER 

• Utdanning for lagledere – bidrar til å styrke rollen som lagleder samt tydeliggjøre rollen. 

• Trenerreise – ved minimum 8 deltakere legger klubben til rette for en subsidiert trenertur til 

utenlandsk klubb  

• Trygg på trening – arrangeres i samarbeid med Redd Barna og   fokuserer i 2018 på  å ruste 

klubben til  å ha gode rutiner for hvordan man forebygger og  oppdager seksuelle overgrep 

samt omsorgssvikt.  

• Utdanning for foreldre – hvordan følge opp sine unge lovende best mulig? 

 

EKSTERNE UTDANNINGER 

 

RETNINGSLINJER FOR EKSTERN UTDANNING 

Utdanning innen NFF, OFK eller annen utdanningsinstitusjon gjennomfører både eksternt og delvis 

internt.  

”Blekka” for årskullene beskriver anbefalt kurs for respektive årskulls trener. Påmelding via klubb 

skjer alltid forhåndsgodkjent av ansvarlig. For ikke anbefalt utdanning melder trener ønske til 

respektive ansvarlig.  

Hvis trener ikke fullfører påbegynt utdanning, f.eks. hopper av eller bytter klubb, er trener selv 

ansvarlig for kostnad.  

 

ANNEN UTDANNINGSINSTITUSJON 
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Hvis trener eller lagleder ønsker å gå en kurs hos en annen institusjons regi skal en søknad til dette 

gjøres til respektive ansvarlig. Etter det vurderer og prioriterer ansvarlig relevansen i utdanningen. 

Ved godkjennelse skal trener/lagleder redovise samt evaluere kursen til ansvarlig etter gjennomført 

utdanning.  

Vålerenga Fotball bidra med sin kompetanse til NFF/OFK/NFT til tiltak så som Barnefotball 

cupfinaleseminaret, Cupfinaleseminaret og lignende utdanningstiltak. Dette avhenger av hvorvidt det 

er forsvarlig for egen aktivitet.   

 

 

UTDANNING FOR UNGE LEDERE 

MÅLGRUPPE 

Alle spillere fra alder 14-18  

For øvrig informasjon se: Ung lederskole 
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BARNEFOTBALL JENTER OG GUTTER 
 

«Vi skal gjøre Oslo til en rausere by å bo i gjennom å gi barn og unge et godt sosialt samt fotball-

tilbud, der alle får mulighet å realisere sitt eget potensiale som fotballspillere og mennesker» 

 

ORGANISASJON 

 

MÅL 

• Trenings- og kamphverdagen i barnefotballen skal være lystbetont med aktivitet som 

inspirerer til glede og egen læring.  

• Vi er rause i forhold til medspillere, motstander, dommer og andre vi møter i vår 

fotballaktivitet.  

• Vi jobber målretta for å gi alle barn best mulig aktivitet og kvalitet i trenings- og 

kamphverdagen. 

• Vi utvikler spillere som tar steget til Vålerengas eliteforberedende lag. 
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RAMMEBETINGELSER 

Vålerenga skal prioritere kontinuitet og sørge for at kompetansen blir værende i klubben, og skape 

best mulig aktivitet i barnefotballen ved å:  

• Ha dedikerte foreldretrenere – dette gjennom god trenerutvikling 

• Ha en barnefotballansvarlig 100% stilling 

• Ha ansatte TK pr. årskull med minimum UEFA B-lisens 

 

HVA KJENNETEGNER VÅRT STØTTEAPPARAT? 

Trenere møter alltid tidsnok med riktig antrukket treningstøy 

Støtteapparatet skal bestå av mennesker med en forståelse for barnets beste både som menneske og 

fotballspillere  

Støtteapparatet har ambisjoner om å lære mer og bidra over en lengre tidsperiode (Støtteapparatet 

(trenere primært) skal ha vært på 2 internkurs ila. sesongen) 

Støtteapparatet er lojale ovenfor klubbens retningslinjer og sportsplan 

Vi har unge sultne trenere i barnefotballen som vi rekrutterer fra vårt «unge lederprogram» 

 

HVA KJENNETEGNER VÅRE SPILLERE? 

Vi skal utvikle spillere og mennesker som etterlever klubbens verdier (Fair Play kontrakt) 

Vi skal utvikle spillere som ønsker å jobbe med egenutvikling av ferdigheter (mentalt, taktisk, teknisk 

og fysisk) 

Krav om treningsoppmøte og spilletid defineres i de ulike «årskullsblekkene» 

 

HVA KJENNETEGNER VÅRE SPILLERES FORELDRE? 

Foreldrenes viktigeste oppgave er å støtte opp om laget   som helhet (spillere og støtteapparat) ved å 

være positive bidragsytere 

Foreldrene står på motsatt side som treneren under trening og kamp 

Foreldre skal ikke komme med instruksjoner til spillere under kamp eller trening. Dette er trenerens 

oppgave. 
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Foreldrene skal ikke kommentere nedlatende til motstandere, dommere eller egne spillere under 

kamp 

Foreldrene skal oppfordres til å spørre sine barn: Var det gøy? Fikk du øvd på det du hadde tenkt på 

forhånd?  

 

 

 

HVA KJENNETEGNER VÅR AKTIVITET I BARNEFOTBALLEN?  

Vi legger til rette for spillere som vil ha en aktivitet i uken og de som vil trene 6 ganger i uken.  

Undergruppe/Kategorier: 

• 5-7 år (3’er) 

- 1-2 lag-, og fellesaktivitet + inntil 2 VFA økter 

• 8-9 år (5’er) 

- 2-3 lag-, og fellesaktiviteter + inntil 3 VFA økter 

• 10-11 år (7’er) 

- 2-3 lag-, og fellesaktiviteter + inntil 3 VFA økter 

• 12 år (9’er) 

- 2-3 lag-, og fellesaktiviteter + inntil 3 VFA økter 

 

En av norsk fotballs grunnpilarer er: Trygghet og utfordringer + mestring = Trivsel og utvikling. 

Dette skal gjennomsyre all aktivitet i barnefotballen.  

Differensiering og jevnbyrdighet – vi tilpasser aktiviteten vår slik at hver enkelt spiller både opplever 

mestring og utfordringer. 

1. Høyt aktivitetsnivå – lite kø 

2. Mest mulig aktivitet med ball på trening 

3. Stimulerer spillerne til å ta sine egne individuelle valg 

4. Vi hilser og tar hverandre i henda før og etter hver eneste aktivitet 

5. Utviklingsplaner- og økt planer utarbeides med utgangspunkt i «barn og unges 

utviklingstrekk» 
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UTVIKLINGSAVDELINGEN 
 

«Vålerenga skal være den naturlige veien å gå for Oslo ungdom som ønsker å spille fotball på 

Europeisk toppnivå» 

 

UTVIKLINGSAVDELINGEN ORGANISERING 

 

 

Utviklingsavdelingen bistår av 4 treningsgrupper: 

 

U19 tilhører Vålerenga Fotball Elite (VFE) 

U16, U14 og U12 tilhører Vålerenga Fotball (VF) 

U14, U16 og U19 er ca 30 spillere pr gruppe.  

U12 er i hovedsak av spillere internt fra VF barnefotball. Mellom 12-15 spillere. 
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KAMPPLATTFORM 

Utviklingsavdelingens lag deltar i 7 ulike serier.  

 

U19: 2. divisjon og G19 Interkrets  

U16: G16 Nasjonal og G16 Interkrets 

U14: G14 Nasjonal og G14 1 div Oslo 

U12: G13 1 div 9er Oslo 

 

AKTIVITETER 

U14 til U19 har 5-6 aktiviteter pr uke. Dessuten gis det mulighet via skolesamarbeid til 2-3 ekstra 

aktiviteter under skoleåret. 

U12 har 4 aktiviteter pr uke. 

 

INNHOLD 

Treningsinnhold-, spillestil og rollekrav beskrives i særskilte dokument det er viktig at: 

Trenere og spillere kjenner til å spiller etter utviklingsavdelingens spillestils prinsipper.  

Trenere og spillere skal kjenne til kravene for de ulike rollene i utviklingsavdelingen.  

Trenere følger klubbens fag- og skoleringsplan. 

 

 

MÅLSETNINGER 

Vålerenga skal være en av de ledende klubbene i Skandinavia for klubbutviklede spillere og strekke 

seg etter å produsere flest spillere til toppfotballen internasjonalt. 

Vi skal utvikle 3 spillere hvert år som er gode nok til å bli tatt opp i A stallen (Kat. A). 

Vi skal ha aldersbestemte landslagsspillere på alle trinn fra G15. 

Oppnå 4 stjerner i NTFs akademiklassifisering og oppnå 5 stjerner innen 2020. 

Gjennom et godt samarbeid skal Vålerenga løfte Oslo-fotballen slik at vi sammen kan lage flere 

potensielle toppspillere i regionen. 

Produsere 3 spillere hvert år fra utviklingsavdelingen som kan gå videre til Obos ligaen eller til Oslo 

klubber i Post Nord ligaen 

 

PROSESSMÅL 
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TRENERAPPARAT (gjelder fulltidsansatte) 

Alle er tilstede på planlegging og forberedelser til trening. 

Alle har krav på en fridag i uken 

Trener skal være tilgjengelig minimum 30 minutter etter trening for spillere og foresatte 

Trenerforum (fredag) er obligatorisk 

Vi er løsningsorienterte og positive så mye som mulig 

 

 

PÅ TRENINGSFELTET  

Vi prater kun med hverandre og spillene under trening 

Alle trener er på feltet 10 min før treningen begynner 

Ta ansvar for utstyr før / under og etter aktivitet 

 

INFORMASJONS KANALER 

Logistikkmøte hver mandag kl. 11 (Alle trenere i fulltidsstilling har møteplikt) 

ProSoccerdata brukes før planlegging av aktiviteter med lagene 

Møteinnkalling skjer via Outlook kalender 

Hver treningsgruppe har egen faceobook side der informasjon om laguttak, aktiviteter med mer skal 

deles mellom støtteapparat og spillere. For 12-16 år er også foresatte medlemmer.  

 

SPILLERE 

Vær 100 % hver dag 

Sett høye krav til deg selv og de rundt deg. 

FOKUS  

Vi ønske bygge en utviklingskultur – å få spillere mer bevisste 24 timers utøver 

Treninger skal skje med stor tilstedeværelse  

Øke mengden kvalitet i treningen på og utenfor feltet 

INFORMASJONS KANALER 

Aktiviteter, tester og personlige data finner spilleren på egne profiler i Prosoccerdata 

Månedsplan, laguttak og info kring turer finner man på lagenes facebook grupper. 
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PROSESSMÅL SPILLERE 

 

SPILLER REPRENSENTASJON 

Delmål krets- og landslagsspillere: 

Vi skal ha aldersbestemte kretslagsspillere på alle trinn fra G13 til G16.  

Minimum skal 20 spillere representert Oslo FK i kretslagskamp under et år.  

Vi skal ha aldersbestemte landslagsspillere på alle trinn fra G15 til G19.  

Minimum skal 8 spillere representert Norge i landskamp under et år. 

 

SPILLERLOGISITIKK 

Hovedmål: 

Utviklingsavdelingen skal produsere 3 spillere som går inn i A stallet vært år. De skal via spille i VIF 2 

og utlån kunne konkurrere om en A lagsplass innom 3 år.  

Videre skal utviklingsavdelingen levere videre minimum 3 spillere vært år til andre toppklubber A 

stall (OBOS ligaen) eller til Post Nord klubber i Stor Oslo.  

Delmål for spillere fra egen klubb: 

12 åringer Minimum 80 % skal komme fra 11 årsnivået i VF. Resterende er spillere som selv kontakter 

Vålerenga og ønsker å spille her.  

13 åringer Minimum 70 % skal komme fra 12 årsnivået i VF. Fra 13 år begynner vi å tilby eksterne 

spillere plass i vår utviklingsavdeling.  

14 åringer: Minimum 50 % skal komme fra 12 årsnivået i VF.  

Spillene i 12 til 14 årsalderen skal ha bosted på en radius maks 20 min kjøring fra Valle. 

Spillere som hentes inn via forespørsel fra VF – skal tilbys plass minimum 2 år i utviklingsavdelingen. 
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SPILLER LOGISITIKK – Utviklingsavdelingen (delmål for spillere fra egen klubb) 

U16: 70 % skal komme fra U14, derav skal minimum 30 % vært i klubben i 3 år, resterende 30 % fra 

en radius 30 min kjøring fra Valle. 

  

 

 

 

 

 

PROSESSMÅL INDIVIDUELL OPPFØLGING 

Felles for samtlige spillere: 

Evalueringsskjema og utviklingssamtaler skjer minimum 2 ggr pr år for samtlige spillere. Her 

kartlegger der spilleres status, fotballferdigheter (taktiske og tekniske) samt fotballs mentalitet.  

Fysiske tester skal gjennomføres minimum 3 ggr pr år. 

Utfra kartleggingen og tester ovenfor lager vi Individuelle planverk på hver enkelt spillere. 

Kosthold: Informasjon i januar for spillere og foresatte. 

Analyse av kamper: Kampanalyse brukes fra 13 år. Dette skjer både individuelt og ved felles 

lagsmøter. 

Trenere bruker dataplattform Prosoccer der loggføres all aktivitet, tester og evalueringsskjema på 

spilleren. Spillerne har individuell innlogging. 

For våre fremste satsningsspillere gjennomføres i tillegg: 

Weaklink screening: 2 ggr pr år av klubbens fysioterapeut 

Et mentalt kartleggingsskjema. 

Hospitering: Vi har en åpen dialog rundt hospitering av spillere gjennom logistikkmøte som skjer hver 

mandag. For våre satsningsspillere lager vi lengre individuelle planer – der de tidlig får beskjed 

hvilken treningsgruppe de skal tilhøre. 

 

PROSESSMÅL KAMPARENA 

Målsetning kamparena: 

Aldersbestemte lag skal kvalifisere seg til høyeste serienivå på aldersbestemte lag. 

I NM G16 er målsettingen minimum å nå kvartsfinale hvert år 

Kampplattform på nasjonalt nivå 

12 åringene skal spille nasjonale toppklubbs kamper 
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Minimum 4 kamper på nasjonalt tiltak 

Minimum 4 treningskamper mot toppklubbs motstand 

13, 14, 15 og 16 åringene skal spille nasjonale toppklubbs kamper: 

Minimum 8 kamper pr alderstrinn på nasjonalt tiltak 

Minimum 5 treningskamper pr alderstrinn mot toppklubbs motstand 

14 og 16 åringene skal dessuten gjennom nasjonal serie spille: 

Minimum 10 toppklubbs kamper i nasjonal serie 

For G16 tilkommer også toppklubbs kamper i NM. 

Kampplattform på internasjonalt nivå 

Alle lagene skal gi mulighet for internasjonal matching 

U12 skal gis mulighet til en internasjonal turnering i Sverige 

Minimum 5 internasjonale kamper pr år 

U14 skal delta på minimum 2 internasjonale turneringer pr alderstrinn i Sverige og/eller Danmark. 

Minimum 10 internasjonale kamper pr år 

U16 skal delta på minimum en internasjonal turnering i Europa og en turnering i Sverige og/eller 

Danmark. 

Minimum 8 internasjonale kamper pr år 

 

 

 

PROSESSMÅL ÅRSVERK OG KOMPETANSE 

Hver treningsgruppe skal bestå av en ansvarlig trener for laget som skal være ansatt i 100% stilling og 

en spillerutvikler. Ansvarlig trener har total ansvaret for gruppens trenings- og kampplanlegging. 

Spillerutvikler er kampleder for kamparena 2 pluss fokuserer seg inn mot de individuelle i 

treningshverdagen.  

I tillegg skal spesialkompetanse innom fysisk-, mental- keepertrening, fysioterapeut og analyse finnes 

tilgjengelig for samtlige grupper.  

Ansettelser av trener skjer i oktober. Samtlige treneransettelser skal være signert senest 15. 

november. Styret må derfor gi rammevilkårene senest 30. september innfor kommende sesong. 

2018: For å oppnå 4 stjerner  

Utviklingsansvarlig i 100 % stilling 

Trenerutvikler i 100 % stilling 

7 trenere i 100 % stilling (Toppspillerutvikler, 4 Ansvarlige trener på U14, U16, U19 og Rekrutt, 

Spillerutvikler U19 og Trenerutvikler barnefotball (barnefotballansvarlig) ). 
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2020: For å oppnå 5 stjerner så må klubben i tillegg til ovenstående ansatte: 

Sportssjef 100 % 

2 trenere til i 100 % (For eksempel: Fysisk trener og Spillerutvikler U16)  

Kompetanse:  

Trener og spillerutvikler i 100 % stilling skal ha minimum UEFA A lisens.  

Vi ønsker en variasjon av trenere der vi har trenere med akademisk bakgrunn og trener med tidligere 

toppspillererfaring. 

 

PROSESSMÅL INTERN TRENERUTVIKLING 

INTERN TRENERUTVIKLING (ITU) 

Klubbens ansatte skal settes i utvikling gjennom teamevaluering av hverandre, trenerutviklere og 

eksterne ressurser.  

Trenerutvikler skal i samarbeid med trenere lage: 

Skriftlig plan for utvikling av hver enkel trener med klare mål.  

Målene skal være tilpasset etter trenerens behov og faglig ståsted. 

Trener skal følges opp på feltet i både trening og kamp. Individuelle samtaler skjer løpende under 

året.  

Trenerteamet skal følges opp på feltet i både trening og kamp. Teamevaluering skjer løpende under 

året. 

I tillegg gjennomføres: 

Ukentlig trenerforum, der utviklingsavdelingens spillestils metodikk, rollekrav, fag- og skoleringsplan 

er aktuelle temaer. 

Fagsamling løpende under året med NTF, Cupfinaleseminar og studieturer med mer.  

 

PROSESSMÅL – FASILITETER OG UTSTYR 

TRENINGSFASILITETER: 

Treningsbaner (året rundt) 

Om vinteren skal trening skje innendørs i Vallhall alternativ på baner med undervarme. 

Tilgang til garderobe, styrkerom, kantine, fysioterapi, teorilokal og utstyrsrom. Trener i fulltidsstilling 

har fast kontorplass. 

UTSTYR: 

Spillere og støtteapparat skal bruke UMBRO trenings- og kamp tøy. Klubben skal legge til rette for 

dette. 

Trenings- og testutstyr 
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Dataplattformer (prosoccer) og analyse verktøy 

 

 

 

 

 

 

PROSESSMÅL – SAMARBEID SKOLE 

SAMARBEID SKOLE: 

Utviklingsavdelingen skal samarbeid med både ungdomsskole og videregående skole gjellende 

toppidrett. Spillene får her mulighet til fotballtrening på dagtid.  

Antall økter pr uke: 

Videregående skole minimum 3 økter pr uke 

Ungdomsskole minimum 2 økter pr uke 

Treningen skal tilrettelegges det individuelle behovet for hver enkelt spiller. 

Utviklingsavdelingens trener er ansvarlige for faglig innhold og gjennomføring av fotballøktene.  

Aktivitet på skoleøkten skal være rollespesifikk eller individuelt rettet. Belastningen skal styres utafra 

spillerens hverdag.  

Vålerenga er ansvarlige for inntak til skolens toppidrettstilbud. 
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PROSESSMÅL – Klubbsamarbeid 

KLUBBSAMARBEID:  

Vi har som mål å samle Oslo fotballen. Et ledd i dette er å konkretisere skriftlige samarbeidsavtaler 

med breddeklubber i Oslo regionen.  

Innehold i klubbsamarbeid: 

Klubbsamarbeid - overordnet 

Minimum 2 åpne dialogmøte pr år med klubber som deltar i klubbsamarbeidet.  

Klubb besøk (Skreddersøm etter klubb behov) 

2 årlige klubb besøk ute i samarbeidsklubb skal gjennomføres. Vi skreddersyr besøket etter klubbens 

behov men fokus skal være på spiller- eller trenerutvikling for alderstrinn 9 til 14 år. 

Trenerforum på Valle 

Minimum 2 årlige trenerforum med trenerprofil fra VFE. 

Spillerutvikling 

Hospitering med våre grupper kan skjer fra 12 år alder. 

Spillerlogistikk 

I avtale med samarbeidsklubb finnes tydelig retningslinjer gjeldende kontakt med spillere/foresatte, 

overgangsperioder og henvendelser fra andre klubber. 

Trenerutviklingsprogram med 10 fagmoduler. 

Som et led i samarbeidet skal vi igangsette et trenerutviklingsprogram med 10 fagmoduler i 2018. 

Målsetninger skriftlige samarbeidsavtaler: 

2018: Minimum 6 klubber i klubbsamarbeid 

2019: Minimum 8 klubber i klubbsamarbeid 

2020: Minimum 10 klubber i klubbsamarbeid 
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DAMER A OG JENTER TALENT 
 

«Vålerenga Fotball skal være et av landets ledende og mest attraktive toppserielag. Kvinnefotball skal 

skje med utgangspunkt i fire bærebjelker; 

• Optimalt støtteapparat 

• Best på spillerutvikling 

• Best fysisk, mentalt, teknisk og taktisk  

• Best sosialt 

Dette skal gjøre oss til største klubb i norsk kvinnefotball» 
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ORGANISASJON 
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SPILLERLOGISTIKK DAMER A LAG 

Stallsammensetning: 
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2-4 unge fra egen rekruttering 

6-8 Norske sultne spillere med potensiale 

4-6 Spillere skandinavisk landslags klasse 

2-4 Topp internasjonale spillere 

 

Vi bygger laget rundt 

VIF treneren  

Et team med komplementære ferdigheter 

Gode med mennesker 

Innovative 

” Framoverlent” 

Kompetente 

Flytte grenser  

VIF spilleren 

Potensiale 

Sulten 

Endringsdyktig 

Sterk i hodet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hva  Hvordan Hvem Økonomi 
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Kartlegging Unge talenter 
Senior spillere med 
potensiale 

Norge 

Internasjonalt 

Egne trenere 

VIF ambassadører 
Scout korps landsdeler 
og utland 

Datasystem til oversikt 

Dekke utgifter  
Bekledning 

Data program? 

Mesterlæring Unge på vei opp 
lære av etablert 
spiller i sin rolle 

Egne spillere 

Sportssjef oversikt 
sammen med trener 

0 

Rollebehov 

Lang og kort sikt 
Behov ift laget-
kontrakter- egne 
talenter 

Sportssjef 
Trenere 

0 

 

A-lag 

I VIF tenker vi hele mennesket – ikke bare fotballspilleren: 

• Utdanning 

• Trainee 

• BI og tilsvarende  

  

 

VIF SPILLEREN PÅ OG UTENFOR BANEN 

Potensiale- Endringsdyktig- Sulten-Sterk i hodet 

• Potensiale- Endringsyktig – Sulten – Sterk mentalt 

• Rolleavklaring  

• Rolleaksept 

• Rolletrening 

 

 

 

 

 

Forutsetninger for fremgang – spillere i A-stallen 
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INDIVIDUELL OPPFØLGING AV SPILLERE I A-STALLEN 
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SPORTSLIGE MÅLSETNINGER FOR PERIODEN 
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Damer As kortsiktige målsettinger er: 

 

2018 

Resultater serie: Topp 3  

Resultater NM: Lukte på pokalen 

Bedre defensivt kollektivt og individuelt- Slippe inn under x mål i serie 

Bedre til å score mål- utnytte minst 30% av sjansene- Score minimum x mål i serie 

 

2019 

Resultater serie: Topp 2  

Resultater NM: Kongepokal 

Utviklingsmål: 

Bedre defensivt kollektivt og individuelt- Slippe inn under x mål i serie 

Bedre til å score mål- utnytte minst 30% av sjansene- Score minimum x mål i serie 

 

2020 

Resultater serie: Vinne toppserien 

Resultater NM: Hente bøtta 

Champions League: Kvartfinale 

Utviklingsmål: 

Beherske flere spillsystemer i høyere tempo 

Pasningstreff på min.80% 

 

 

 

 

 

 

 

TALENTUTVIKLING JENTER 
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«Vålerenga Fotball skal være foretrukket samarbeidsklubb for klubber med jentefotball i Oslo-

området. Samarbeidet skal skje med utgangspunkt i egenmotivasjon;  

Spilleres, treneres og klubbers egenmotivasjon» 

ORGANISERING 

 

Talentutvikling består av 2 treningsgrupper, som totalt har flere kamparenaer (se kampplattform): 

J19 er organisert som en del av Damer Toppfotball. 

J17 tilhører (inntil videre) ungdomsfotballen i Vålerenga Fotball (VF). Målsettingen er at J17 innen 

2020 er inkludert i Damer Toppfotball. 

 

Status mars 2018 

J17 består av 15 spillere 

J19 består av 32 spillere 

 

Lagene i talentløpet deltar i 5 ulike serie- og NM-arenaer.  

J19: 2. divisjon og J19 1. div, samt NM 19  

J17: J17 1. div og NM 16 

 

 

AKTIVITETER 

J19 har 5-6 aktiviteter pr uke. Dessuten gis det mulighet via skolesamarbeid til 2-3 ekstra aktiviteter i 

skoleåret. 

J17 har 3-5 aktiviteter pr uke.  

 

TRERINGSINNHOLD 

• Treningsinnhold-, spillestil og rollekrav beskrives i særskilte dokument. Det er viktig at: 

• Trenere og spillere kjenner til – og forstår å spille - etter klubbens spillestils prinsipper.  

• Klubben er bevisst på at talentlagene jobber primært med utvikling av enkeltspillere. Avvik i 

forhold til Damer As prinsipper vil derfor forekomme 

• Trenere og spillere skal kjenne til kravene for de ulike rollene i utviklingsavdelingen.  

• Trenere følger klubbens fag- og skoleringsplan. 

 

Målsetninger 
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Vålerenga skal være en av de ledende klubbene i Norge for klubbutviklede spillere og strekke seg 

etter å produsere flest egenproduserte spillere til toppfotballen. 

Vi skal utvikle 1-2 spillere hvert år som er gode nok til å bli tatt opp i A-stallen. 

Vi skal ha minimum 2 spillere hvert år som hospiterer i A-stallen. 

Vi skal ha aldersbestemte landslagsspillere på alle trinn fra J16. 

Gjennom et samarbeid med Oslo-klubber skal Vålerenga løfte Oslo-fotballen slik at vi sammen kan 

lage flere potensielle toppspillere i regionen. 

Arbeidet i barne- og ungdomsfotballen skal danne grunnlaget for at satsingen er solid forankret i 

klubb 

 

Prosessmål 

TRENERAPPARAT (gjelder hoved-, assistenttrener- og TSU) 

Alle er tilstede på planlegging og forberedelser til trening. 

Trener skal være tilgjengelig minimum 30 minutter etter trening for spillere 

Hovedtrener deltar på Damer As treninger når mulig, og inviteres til fagfora 

Vi er løsningsorienterte og positive  

TSU (Toppspillerutvikler) har hovedansvar for koordinering mellom J19 og Damer A. 

 

 

 

PÅ TRENINGSFELTET  

Vi er fokuserte – viktig med dialog mellom trenere og spillerne under trening 

Alle trener er på feltet 10 min før treningen begynner 

Spillere skal læres til å ta ansvar for utstyr før / under og etter aktivitet 

 

VERKTØY OG INFORMASJONSHÅNDTERING 

Prosoccerdata brukes før planlegging av aktiviteter med lagene 

Møteinnkalling skjer via Outlook kalender 

Hver treningsgruppe har egen faceobook side der informasjon om laguttak, aktiviteter med mer skal 

deles mellom støtteapparat og spillere. For 12-16 år er også foresatte medlemmer. 

 

SPILLERE 
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100 % hver dag 

Sett høye krav til deg selv og de rundt deg. 

 

FOKUS  

Vi ønske bygge en utviklingskultur – å få spillere mer bevisste 24 timers utøver 

Treninger skal skje med stor tilstedeværelse  

Øke mengden kvalitet i treningen på og utenfor feltet 

 

INFORMASJONSKANLER 

Aktiviteter, tester og personlige data finner spilleren på egne profiler i Prosoccerdata 

Månedsplan, laguttak og info om turer finner man på lagenes facebook grupper. 

 

REPRESENTASJON 

Delmål krets- og landslagsspillere: 

Vi skal ha aldersbestemte kretslagsspillere på alle trinn fra J15.  

Minimum skal 4 spillere skal representert klubb i kretslagskamp under et år.  

Vi skal ha aldersbestemte landslagsspillere fra J17 til J19.  

Minimum 2 spillere skal representert Norge i landskamp under et år. 

 

SPILLERLOGISITIKK 

Hovedmål: 

J19 skal produsere 1-2 spillere som går inn i A-stallen vært år. De skal spille i Vålerenga Fotball Damer 

2 og kunne konkurrere om en A lagsplass innen 3 år.  

Spillere skal kunne lånes ut til 1. divisjonsklubber, der dette er et godt utviklingssteg for spilleren.  

Delmål for spillere fra egen klubb: 

J17: Minimum 50 % skal komme fra VF.  Delmålet skal økes i løpet av perioden. Resterende er spillere 

som selv kontakter Vålerenga og ønsker å spille her.  

J19: Minimum 35% skal komme fra VF. Delmålet skal økes i løpet av perioden. Resterende er spillere 

med motivasjon og ferdigheter som ønsker å spille i VF. 

J19: Det kan utarbeides avtaler med naboklubber om lån av spillere til enkeltturneringer. 

Spillere til J19 som kommer fra andre klubber, skal gjennomføre samtale med hovedtrener før 

overgang, for å sikre at spiller er motivert for utviklingsløpet. 
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Felles for samtlige spillere: 

Evalueringsskjema og utviklingssamtaler skjer minimum 2 ggr pr år for samtlige spillere. Her 

kartlegger der spilleres status, fotballferdigheter (taktiske og tekniske) samt fotballs mentalitet.  

Fysiske tester skal gjennomføres minimum 2 ggr pr år. Mål: Gjennomføres innen 2019. 

Utfra kartleggingen og tester ovenfor lager vi Individuelle planverk på hver enkelt spiller. Mål: 

Gjennomføres innen 2019. 

Kosthold: Informasjon i januar for spillere og foresatte. 

Analyse av kamper: Kampanalyse brukes fra 13 år. Dette skjer både individuelt og ved felles 

lagsmøter. 

Trenere bruker dataplattform Prosoccer der loggføres all aktivitet, tester og evalueringsskjema på 

spilleren. Spillerne har individuell innlogging. 

For våre fremste satsningsspillere gjennomføres i tillegg: 

Weaklink screening: 2 ggr pr år av klubbens fysioterapeut 

Et mentalt kartleggingsskjema. 

Hospitering: Vi har en åpen dialog rundt hospitering av spillere gjennom logistikkmøte som skjer hver 

mandag. For våre satsningsspillere lager vi lengre individuelle planer – der de tidlig får beskjed 

hvilken treningsgruppe de skal tilhøre. 

Målsetning kamparena: 

Rekruttlag skal beholde plassen i 2. divisjon  

Aldersbestemte lag skal kvalifisere seg til høyeste serienivå på aldersbestemte lag. 

I NM J19 og NM J16 er målsettingen minimum å nå kvartsfinale hvert år 

Kampplattform på nasjonalt nivå 

J17 skal finne gode kamparenaer, tilpasset gruppens nivå. 

J19 åringene skal gi mulighet til nasjonale toppklubbs kamper 

Minimum 12 serie-, NM og/eller treningskamper mot toppklubbs motstand 

Kampplattform på internasjonalt nivå 

J19 skal i løpet av en sesong delta på minimum en utlandsturer for treningskamper eller delta i 

internasjonal turnering. 

 

 

 

 

ÅRSVERK OG KOMPETANSE 
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Hver treningsgruppe skal bestå av en ansvarlig trener for laget som skal være ansatt i 40% stilling og 

en spillerutvikler. I tillegg kommer Damer Toppfotballs Toppspillerutvikler. Ansvarlig trener har total 

ansvaret for gruppens trenings- og kampplanlegging. Spillerutvikler er kampleder for kamparena 2 

pluss fokuserer seg inn mot de individuelle i treningshverdagen.  

I tillegg skal kompetanse innen fysisk-, mental- keepertrening, fysioterapeut og analyse finnes 

tilgjengelig for samtlige grupper.  

Ansettelser av trener skjer i oktober. Samtlige treneransettelser skal være signert senest 15. 

november. Styret må derfor gi rammevilkårene senest 30. september innfor kommende sesong. 

2018: For å oppnå nivå 4  

TSU i 100 % stilling  

Trenerutvikler i 100 % stilling (barne-/ungdomsansvarlig) 

Kompetanse:  

Hovedtrenere for J19 og J17 skal ha minimum UEFA B-lisens.  

Vi ønsker en variasjon av trenere der vi har trenere med akademisk bakgrunn og trener med tidligere 

toppspillererfaring.  

Talent jenter skal alltid prioritere å søke etter kompetente, kvinnelige trenere. 

 

 

INTERN TRENERUTVIKLING (ITU) 

Klubbens ansatte skal settes i utvikling gjennom teamevaluering av hverandre, trenerutviklere og 

eksterne ressurser.  

Trenerutvikler skal i samarbeid med trenere lage: 

Skriftlig plan for utvikling av hver enkel trener med klare mål.  

Målene skal være tilpasset etter trenerens behov og faglig ståsted. 

Trener skal følges opp på feltet i både trening og kamp. Individuelle samtaler skjer løpende under 

året.  

Trenerteamet skal følges opp på feltet i både trening og kamp. Teamevaluering skjer løpende under 

året. 

 I tillegg gjennomføres: 

Ukentlig trenerforum, der utviklingsavdelingens spillestils metodikk, rollekrav, fag- og skoleringsplan 

er aktuelle temaer. 

Fagsamling løpende under året med NTF, Cupfinaleseminar og studieturer med mer.  

 

TRENINGSFASILITETER 

Treningsbaner (året rundt) 
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Om vinteren skal trening skje innendørs i Vallhall alternativt på vinteråpne baner (helst med 

undervarme). 

Tilgang til garderobe, styrkerom, kantine, fysioterapi, møterom for min 40 og utstyrsrom. Trener i 

fulltidsstilling har fast kontorplass. 

 

UTSTYR 

Spillere og støtteapparat skal bruke UMBRO trenings- og kamp tøy.  

Trenings- og testutstyr: Det må gradvis investeres i utstyr for testing og øvelser. 

Det skal innen 1.8.2018 anbefales valg av systemløsninger for oppfølging av spillere ( for eksempel 

prosoccer) og analyse verktøy. 

 

SAMARBEID SKOLE 

Damer Toppfotball skal samarbeid med skoler som tilbyr toppidrett. Spillene får her mulighet til 

fotballtrening på dagtid.  

Antall økter pr uke: 

Videregående skole minimum 3 økter pr uke 

Ungdomsskole minimum 2 økter pr uke 

Treningen skal tilrettelegges det individuelle behovet for hver enkelt spiller. 

Utviklingsavdelingens trener er ansvarlige for faglig innhold og gjennomføring av fotballøktene.  

Aktivitet på skoleøkten skal være rollespesifikk eller individuelt rettet. Belastningen skal styres utafra 

spillerens hverdag. plattformer (prosoccer) og analyse verktøy 

 

 

KLUBBSAMARBEID 

Vi har som mål å bidra til utviklingen av jentefotballen i Oslo. Et ledd i dette er å konkretisere 

skriftlige samarbeidsavtaler med klubber i Oslo regionen.  

Innehold i klubbsamarbeid: 

Klubbsamarbeid - overordnet 

Minimum 2 åpne dialogmøter pr år med klubber som deltar i klubbsamarbeidet.  

Klubb besøk (Skreddersøm etter klubb behov) 

2 årlige klubbesøk ute i samarbeidsklubb skal gjennomføres. Vi skreddersyr besøket etter klubbens 

behov men fokus skal være på spiller- eller trenerutvikling for alderstrinn 9 til 14 år. 

Det skal synliggjøres nivå 

Trenerforum på Valle 
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Minimum 2 årlige trenerforum med trenere fra VFs Damelag og/eller J19-lag. 

Spillerutvikling 

Hospitering med våre grupper kan skjer fra 13 år. 

Spillerlogistikk 

I avtale med samarbeidsklubb utvikle tydelige retningslinjer angående kontakt med 

spillere/foresatte, overgangsperioder og henvendelser fra klubber. 

Som et ledd i samarbeidet skal vi igangsette et spillerutviklingsprogram med 5 hovedtemaer i 2018. 

Målsetninger skriftlige samarbeidsavtaler: 

2018: Minimum 4 klubber i klubbsamarbeid 

2019: Minimum 8 klubber i klubbsamarbeid 

2020: Minimum 10 klubber i klubbsamarbeid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNGDOM JENTER OG GUTTER  
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«Vi gjør Oslo til en bedre by å bo i gjennom å gi ungdom et godt sosialt tilbud, der alle får mulighet å 

utvikle seg som fotballspillere og mennesker» 

 

ORGANISASJON GUTTER 

 

Trenerkoordinator Jack Brazil 

Keepertrener  Henrik Grendsen 
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ORGANISASJON JENTER 

 

 

Trenerkoordinator Darren O’Sullivan 

Keepertrener  Henrik Grendsen 

 

 

 

 

 

 

 

KJENNETEGN 

 

• I denne fasen begynner enn del ungdommer å bli klare for å ta store sprang i utviklingen 

• Viktig å fortsette å fokusere på prestasjon – vinne kamper er underordnet 

• Mange spillere slutter i denne perioden. Dette minimeres gjennom langsiktig og systematisk 

arbeid med spillerutdanning, trenerutvikling og bra organisasjon.  

• Det er viktig at alle i støtteapparat gjører seg kjent med «ungdomsblekka» og følger denne.  

 

«UNGDOMSBLEKKA» 

Aktiviteten, forventninger og prioriteringer beskrives nærmere i «Ungdomsblekka»  
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 RAMMEBETINGELSER 

Vålerenga skal prioritere kontinuitet og sørge for at kompetansen blir værende i klubben, og skape 

best mulig aktivitet i barnefotballen ved å:  

• Ha dedikerte foreldretrenere – dette gjennom god trenerutvikling 

• Ha en barnefotballansvarlig 100% stilling 

• Ha ansatte TK pr. årskull med minimum UEFA B-lisens 

 

HVA KJENNETEGNER VÅRT STØTTEAPPARAT? 

Trenere møter alltid tidsnok med riktig antrukket treningstøy 

Støtteapparatet skal bestå av mennesker med en forståelse av utøvernes beste, både som menneske 

og fotballspiller 

Støtteapparatet har ambisjon om å lære med og bidra over en lengre tidsperiode 

Støtteapparatet er lojale ovenfor klubbens retningslinjer, anbefalinger til utdanning og sportsplan  

 

 

 

HVA KJENNETEGNER VÅRE SPILLERE? 

Vi skal utvikle spillere og mennesker som etterlever klubbens verdier (Fair Play kontrakt) 

Vi skal utvikle spillere som ønsker å jobbe med egenutvikling av ferdigheter (mentalt, taktisk, teknisk 

og fysisk) 

Krav om treningsoppmøte og spilletid defineres i de ulike «årskulls blekkene» 

 

 

HVA KJENNETEGNER VÅRE SPILLERES FORELDRE? 

Foreldrenes viktigeste oppgave er å støtte opp om laget som helhet (spillere og støtteapparat) ved å 

være positive bidragsytere 

Foreldrene står på motsatt side som treneren under trening og kamp 

Foreldre skal ikke komme med instruksjoner til spillere under kamp eller trening. Dette er trenerens 

oppgave. 

Foreldrene skal ikke kommentere nedlatende til motstandere, dommere eller egne spillere under 

kamp 

 

HVA KJENNETEGNER VÅR AKTIVITET I UNGDOMSFOTBALLEN?  
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Vi legger til rette for spillere som vil ha en aktivitet i uken og de som vil trene for at bli så god som 

mulig.  

Undergruppe/Kategorier: 

13 år (9v9) 

Rekruttlag: 3 økter pr uke + kamp 

Baselag: 2 økter pr uke  

14 år (11v11) 

Rekruttlag: 3-4 økter pr uke + kamp 

Baselag: 1-2 økter pr uke  

15 + 16 år  

Rekruttlag: 3-4 økter pr uke + kamp 

Baselag: 1-2 økter pr uke  

Junior (17-19 år) 

Junior2: 2-4 økter pr uke + kamp 

Baselag: 1-2 økter pr uke  

 

Hospitering fra rekruttlag til elitelag og rekruttlag til årskull over kommuniseres via sportslig 

ansvarlig.  

Alle spillere skal minimum spille en omgang i kamp.  

 

 

 

VÅLERENGA FOTBALLAKADEMI – TELENOR XTRA 
 

VFA er Vålerengas fotballtilbud etter skoletid! Vi har tilbudt ekstratreninger for spillere etter skoletid 

helt siden 2009, mens nåværende akademikonsept startet opp i januar 2012. 

Hvem kan delta: 

Dette er et tilbud for alle gutter og jenter i aldersgruppen 6-12år og det har ingen betydning om 

spilleren spiller i Vålerenga eller annen klubb.  

Telenor Xtra - VFA har som mål å gi et tilbud med fokus på: 

 

Skape en lystbetont trening og motivasjon til videre fotballutvikling. 
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Sette fokus på gode holdninger, verdier og positivt miljø. 

Utvikle spillernes motoriske ferdigheter med og uten ball 

Skape en forståelse av spilleprinsippene. 

Utvikle de tekniske og taktiske ferdighetene 

Telenor Xtra - VFA følger forøvrig Vålerenga Fotballs fagplan og læringsmål for barnefotballen. 

 

Mer informasjon om vårt etter skole tilbud finnes her: VFA - Telenor Xtra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTBALLSKOLER 
 

Vi arrangerer fotballskoler i vinterferien, påskeferien, 3 uker i sommerferien samt i høstferien. 

Mer informasjon om aktivitetene finner du her:  Fotballskoler 2018 

I tillegg arrangerer vi Tippens Fotballskole 2 ganger per år. Dette er et tilbud for barn som vil prøve på 

fotball og et første skritt til å begynne på fotball i Vålerenga. Mer informasjon finner du her: Tippens 

Fotballskole 

 

 

DOMMERE 
 

http://vif-bredde.no/portal/public/showContentCategory.do?id=15223
http://vif-bredde.no/portal/public/showContentCategory.do?id=948533975
http://vif-bredde.no/portal/public/showContentCategory.do?id=948498176
http://vif-bredde.no/portal/public/showContentCategory.do?id=948498176


Vålerenga Fotball Sportsplan 2018-2021   Side 48 av 49 

 

Vålerenga Fotball har en Dommeransvarlig med et godt strukturert og organisert ansvarsforhold til 

klubbens dommere. Vi krever at den ansvarlige følger våre tildelte arbeidsoppgaver som 

hovedsakelig er basert på Kvalitetsklubbens retningslinjer for dommerorganisering og rekruttering. 

Våre dommere har stor betydning for aktiviteten som pågår ute på banen, og derfor vil det ligge helt 

sentralt i klubbens rekrutteringsplan at vi også rekrutterer gode dommere. 

 

Merk: Dommeransvarlig skal være medlem i klubben. 

 

Ansvar: 

Tett kontakt og samarbeid med klubbens dommere 

Rekruttere og beholde nok dommere i forhold til antall lag 

Legge opp til dommerkurs 

Tilrettelegge for de som har ambisjoner og talent med etterutdanning og oppfølging i samarbeid med 

kretsen. 

 

Oppgaver: 

1. Rekrutterer nye dommere 

 

• Ved å invitere egne spillere i alderen 12- 16 år til klubbdommerkurs 1-2 ganger per år 

• Ved å stå som kontaktperson på våre nettsider 

• Ha søkelys på jenter 

 

2. Sørge for å ha nok dommere i forhold til antall lag ved å rekruttere og beholde dommere. 

3. Holde informasjonsmøte etter sesongen om videre samarbeid og dommerkontakter. 

4. Tett kontakt med klubbens dommere, lagledere, trenere og OFK. 

5. Legge til rette for dommerkurs etter avtale og skoleringsplan. 

6. Sørge for at kretsdommerne våre har signert dommerkontrakt. 

7. Ha ansvar for å påse at dommerne har en naturlig plass i klubbmiljøet på lik linje med spillerne. 

8. Ha ansvar for å påse at utstyr og kurs inngår i klubbens utstyrsavtale. 

9. Å tilrettelegge for treningsmuligheter for dommerne, gjerne sammen med klubbens lag 

• Treningskamper 

• Turneringer/cuper 

• Treningsleir 

10. Ha ansvar for å tilby de som har ambisjoner og talent, videre oppfølging og etterutdanning i 

samarbeid med kretsen. 

11. Utarbeide en arbeids-og-handlingsplan- årshjul- for aktiviteter med søkelys på dommere. 

 

Personer som innehar rollen som dommeransvarlig: 

Karen Werner Kamsvåg: karen@vif.no 
 

mailto:karen@vif.no
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RUTINER VED AVVIK AV SPORTSPLAN  
 

Hvis det oppleves brudd på rutiner eller avvik av sportsplan så kontaktes nærmeste leder. Alle 

innmelde avvik av sportsplan følges opp av Sportslig Utvalg. Leder av sportslig utvalg er Thomas Støa 

epost: thomas.stoa@vif.no 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


