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1.0 MÅLSETTING 

 
Sportslig målsetting  
 

Den sportslige virksomheten i Jardar Fotball legges opp etter klubbens sportslige 

plan. Alle våre trenere/ledere er kjent med innholdet i planen, og legger opp sitt 

arbeid etter de retningslinjer som foreligger i sportsplanen. 

Et av målene med denne plan er å kunne utvikle flere gode fotballspillere med høyere 

ferdighetsnivå enn det tilfellet er i disse dager. Disse spillerne skal være gode nok til å ta 

steget opp på klubbens A-lag. 

 

  

Miljømessig målsetting.  
 

Ved siden av det å drive med utvikling av gode fotballspillere ønsker vi å ta vare på de som 

av ulike grunner ikke når opp ferdighetsmessig. Alle som ønsker å delta i Jardar Fotball, 

skal få tilbud om det. Dette skal være i samsvar med de ressursene klubben rår over 

(trenere, bane kapasitet, økonomi osv.) 

 

Grunnprinsipp for Jardar fotball.  
  

 

 

 

Hver enkelt spiller skal trene og spille 

der en hører hjemme ferdighetsmessig, 

uansett alder. 

  

Ved hospitering opp i eldre årsklasser 

må gjelde regler for dette følges. 

Hovedreglen er at dette gjelder fra 12 

år. 

Under 12 år snakker vi om rullering og 

ikke permanent flyttet opp.  

 

Det er viktig at spillerne er i ”flytsonen” 

samtidig som det å ha tilhørighet i egen 

aldergruppe skaper trygghet. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  Spilleprinsipper 

  

 

 

  

  

  

 

”Flytsone-modellen” illustrerer at forholdet 

mellom utfordringer og ferdigheter må stå i stil 

slik at ikke spilleren opplever aktiviteten som 

angstfylt eller kjedelig.  

 

Vi mener at ved å sette enkeltspilleren i sentrum – legge til 
rette for hver enkelt – innenfor et trygt og godt lagmiljø vil 
beholde flere lengst mulig i et miljø som preges av aktivitet, 

trygghet, trivsel og mestring. 

 



 2.0 HOLDNINGER 

Holdning, motivasjon og miljø  

Det hjelper lite at aktivitetene er gode, instruksjonen presis, kampoppsettet fornuftig 

og miljøet er tilpasset den enkeltes forutsetninger for læring hvis ikke spillernes 
holdninger holder mål. Dette gjelder: 

 Holdninger som angår krav til seg selv og holdninger som gjelder forholdet til andre. 

Ledere/trenere som viser at de er opptatt av holdningsskapende arbeid bidrar til å øke 

fotballens anseelse i vårt nærmiljø. Det holdningsskapende arbeidet starter fra 

spillerens første dag i klubben. Sentrale begreper for hver enkelt spiller, leder og trener 

i denne sammenheng vil være ansvar, respekt, disiplin og toleranse.  

Vi vil se litt nærmere på hvordan disse bør vektlegges i ulike sammenhenger.  

Holdninger overfor seg selv 

 Punktlighet i enhver sammenheng  

 Vær forberedt til trening og kamp; materiell (sko, tøy osv), fysisk og psykisk  

 Positivt forhold til riktig kosthold  

 Forståelse for nok hvile og søvn i kombinasjon med trening/kamp  

 Unngå røyking, snus, alkohol og andre rusmidler  

 Ansvar for egen utvikling, møte på trening for å trene, ikke for å bli trent  

 Ta skolegangen på alvor  
 Tåle seier og tap  

Holdninger overfor medspillere 

 Vær positiv, vær "kompis" i alle sammenhenger  

 Gi ros/oppmuntring  

 Unngå kjeftbruk - godta at andre gjør feil  
 Betydningen av fair-play  

Holdninger overfor motspillere 

 Vis god sportsånd  
 Vis respekt  

Holdninger overfor trener/lagleder 

 Lytt! (kanskje noe å lære)  

 Vær gjerne uenig, men vurder tidspunkt for å ta det opp  

 Vær samarbeidsvillig  

 Ikke snakk bak ryggen ved uenighet  

 Gi beskjed ved forfall til trening og kamp  

 Tilstreb lojalitet overfor trener/leders beslutninger  

Holdninger overfor dommer/regelverk 

 Godta dommerens avgjørelser  

 "ikke tøft å få kort"  
 unngå negative reaksjoner - vær positiv  

 



Holdninger overfor klubben: 

 Vær stolt av klubben din  

 Tilstreb klubbfølelse og samhold  

 Si ja når klubben ber deg om en tjeneste  
 Tenk på at det er mange som jobber for at du skal ha det gøy med fotballen  

Samspillet mellom holdninger og fotballferdighet vil være helt avgjørende for:  

 ens egen utvikling som spiller  

 hvor godt miljøet på laget kan bli  

 hvor gode lagkameratene kan bli  
 hvor godt laget kan bli  

Konkurranse 

Er det noe barn og unge liker, så er det ulike former for mannjevning. I fotball 

vil selve kampen mellom to motstandere være konkurransesituasjonen og være 

årsaken til iver og engasjement. En ting er kampen mellom lagene, noe annet er 

kampen mellom én og én spiller, to mot én osv. i selve kampsituasjonen. Det 

utkjempes ikke så rent få "innbyrdesoppgjør" i løpet av en fotballkamp. Vi tror 

dette har en meget positiv innvirkning på læringssituasjonen i fotball og bør 

minne oss om at vi lager kamplike situasjoner også på trening som ungene 
kan stimuleres av.  

Det å lykkes 

Det er mange måter å lykkes på i fotball. Ingenting gir oss mer lyst til å trene 

videre enn å ha lyktes med en finte, en scoring, tackling, gjennombruddspasning 

osv. Dette virker positivt både på motivasjonen og på læringen, og spillerne 

synes det er moro å trene.  

Det er viktig å innrette treningene slik at "det å lykkes" oppleves så ofte som mulig 

gjennom det å få utfordringer som tar hensyn til spillernes eget ferdighetsnivå.   

Straff og belønning 

Sørg for at all feilretting skjer ved positiv omformulering. Ved å påpeke det negative og 

kun dette, vil læringseffekten av feilrettingen bli minimal på lang sikt. Man ender opp 

med redde og utrygge fotballspillere som binder seg i frykt for å gjøre feil. Det er viktig 

at man alltid sørger for å kommentere det positive først. Mange glemmer dette i iveren 

etter å rette feilen som kanskje egentlig var uvesentlig i forhold til helheten. Det er 

viktig å huske at det går an å påpeke feil i en positiv tone. Noe som vi trenere også bør 

tenke på, er at mye feilretting og negativ kritikk i aldersbestemt fotball, kommer fordi 
vi trenere selv kanskje har en dårlig dag. Det bør selvsagt spillerne slippe å ta del i. 

 

  



3.0 Ramme for trenerkoordinator(TK) 

1. Hovedansvarsområder 

  
Sportslig plan – videreutvikling og oppfølging  

Utdanning og oppfølging av klubbens trenerkorps i samarbeid med styret  
Spiller- og trenerutvikling  

  

2. Arbeidsoppgaver  
 

  Klubben 

 Hovedansvarlig for å initiere, gjennomføre og ivareta klubbprosesser knyttet til 

utvikling og videreutvikling av klubbens sportslige plan 

Være kontaktperson ifht. andre klubber, krets og forbund knyttet til utdanning og 

spiller- og trenerutvikling. 

  Trenere 

 Være ressursperson ifht. klubbens trenerfora for ungdom 

Legge til rette for at det drives kvalitetsmessig riktig i treningsarbeidet i barne- og 

ungdomsfotball, herunder oppfølgingsarbeid og internkursing av trenere 

Følge opp og legge til rette for at trenere får tilgang til utdanning internt eller eksternt 

ifht. sine behov og nivå 

Være rådgiver overfor trenere mht. disponering av spillere på tvers av lag og alder 

 Spillere 

Legge til rette og følge opp hospiteringsavtaler i barne- og ungdomsfotball i samråd 

med hovedtrenere 
Samtalepartner og ressursperson for spillere, sammen med klubbens trenere og 

sportslige ledere, vedrørende hospiteringsordninger internt og eksternt 

Ansvarlig for å følge opp spillere vedrørende tiltak i samarbeidsklubber, sone- og 

kretsregi i samarbeid med spillernes trenere. 

  

3. Krav  
Trenerkoordinatoren plikter å følge opp sine arbeidsoppgaver etter beste evne, sørge for å til 

enhver tid være utviklingsorientert både ifht. egen utvikling og klubbens, og jobbe systematisk 

og planmessig for å oppnå de mål som er nedsatt.  

Trenerkoordinatoren skal rapportere jevnlig til fotballgruppens styre. 

 

4. Ramme for trener 

Hovedansvar 

  Treneren(e) skal tilrettelegge og koordinere all sportslig aktivitet for laget. Dette 
gjerne i samarbeid med trenerkoordinator/styret.  

Kvalifikasjoner 

  Trener for barnefotballen(5’er) skal minimum gjennomført NFF’s 

aktivitetslederkurs(Barnefotballkurset).  

 Trener for 7’er fotball skal i tillegg gjennomført enda et av NFF modulkurs for 

Trener 1 / C-lisens  

  Trener for ungdomsfotballen/seniorfotballen skal ha hatt erfaring som spiller og 
minimum NFF's trener 1-kurs /C-lisens.  

Arbeidsområder 

 Møte i trenerforum og andre møter for barne- og ungdomsfotballen.  

 Delta i krets og samarbeidsklubbers kurs og impulssamlinger ved behov 



5. Ramme for laglederfunksjonen 

Det bør etableres en ordning hvor hvert lag har både lagleder og trener knyttet til seg. 

Det kan for eksempel være en fordel at lagleder rekrutteres fra foreldregruppen i det 

respektive lag. Hvilke arbeidsoppgaver lagleder skal ha bør være litt fleksible, og det 
bør være en løpende dialog mellom trener/lagleder på dette punkt. 

Lagleder bør imidlertid ha noen faste funksjoner (plikter), og disse kan være følgende: 

1. Sørge for at all informasjon til lagets spillere og foreldre om 

 Treningstider og kampprogram  

 Cuper laget skal være med i  
 Foreldremøter  

       blir sendt ut til riktig tidspunkt. Utarbeides i samarbeid med treneren. 

2. Være lagets representant når eventuelle turer skal legges opp sammen med andre 
lag i klubben. 

3. Være kontaktperson mellom laget og….. 

 Materialansvarlig når det gjelder lagets behov for baller, vester, kjegler, 

førstehjelpsutstyr, drakter, overtrekksdresser osv. Følge opp de 

intensjoner som materialansvarlig har lagt opp.  

 Økonomiansvarlig når det gjelder innkreving av treningsavgift og 

eventuell innkreving av avgift fra spillerne vedrørende deltakelse i cuper.  

 Aldersbestemt utvalg sin miljøansvarlig ved felles arrangement for deler 
av eller hele avdelingen f.eks miljøkvelder, sosiale arrangement.  

4. Dersom avdelingen gjennomfører for eksempel lotteri eller dugnader, skal lagleder 

være bindeleddet mellom laget og den ansvarlige for det aktuelle prosjektet. Dette 

betyr for eksempel utdeling og innsamling av loddbøker, dele ut informasjon om den 
aktuelle dugnad etc. 

5. Grensene mellom trener og lagleders funksjoner i aldersbestemt fotball må ikke bli 

for rigide. Nødvendigheten av samarbeid og fordeling av arbeidsoppgaver over 
"grensene", må fremheves. Husk "Bruk sunn fornuft" 

6. Foreldrevettregler 

Foresatte, foreldre og besteforeldre er en viktig ressurs for norsk fotball. Det er fint om også 
dere bidrar til trivsel og fair play i fotballmiljøene! 

Ta ansvaret og tenk over følgende: 

 Din interesse og oppfølging betyr mye for barn og unge  

 Likeverd, aksept og inkludering bør gjelde alle i fotballmiljøet  

 Verdsett opplevelse, god oppførsel og lagånd høyt  

 Respekter trenerens bruk av spillere – ikke kritiser hans/hennes avgjørelser  

 Dommeren prøver også å gjøre sitt beste – ikke kritiser hans/hennes avgjørelser  

 Resultatet må ikke bli for viktig - den enkelte spillers mestring har også stor betydning  

 Gi oppmuntring til alle spillerne - ikke bare dine kjente  
 Stimuler til deltakelse - uten noen form for press  

Ta initiativ til å bidra på foreldremøter for å avklare holdninger og ambisjoner 



Foreldrevettregler: 

Som foresatte og foreldre kan du bidra til å gjøre barnefotballen til en opplevelse for barna. 
Her er noen huskeregler: 

1. Møt fram til kamp og trening - barna ønsker det 

2. Gi oppmuntring til alle spillerne under kampen - ikke bare dine kjente 

3. Oppmuntre i medgang og motgang - ikke gi kritikk 

4. Respekter lagleders bruk av spillere - ikke forsøk å påvirke han/henne under kampen 

5. Se på dommeren som en veileder - ikke kritiser hans/hennes avgjørelser 

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 arbeidet klubben gjør 

  - ta initiativ til årlig foreldremøte for å avklare holdninger og ambisjoner 

10. Tenk på at det er ditt barn som spiller fotball - ikke du 

11.Vis respekt for andre – ikke røyk på sidelinja 

12. Husk at barna gjør som du gjør – ikke som du sier 

 

  
7. Retningslinjer for hospitering  

  

 Hospitering bør gjennomføres i alderen 12-19år.  
 

 Krav til spiller skal være oppfylt før hospitering vurderes( holdninger, 

treningsfremmøte, oppførsel etc..)  

  

 Trenerkoordinator skal informeres av trener i gruppene om hvem som er aktuelle for 

dette. Tilbakemeldinger fra TK skal gis til aktuelle trenere før hospitering iverksettes.  
  

 Trener skal innkalle spillere og foreldre for å informere om hva som kreves.  
  

 Signalene til spiller skal være helt klare om hva som kreves.  
  

 Man skal være involvert i ”egen” aldersgruppe i det første året etter at man starter 

hospitering.  
  

 Husk at noen spillere passer bedre til hospitering enn andre, og at det derfor vil være 

dette som avgjør om spilleren vil og kan dette.  
  

 Trener er den nærmeste til å se eventuelle tilbakefall eller perioder der ting ikke 

fungerer som man håper. Det er derfor viktig at denne noen ganger skal la spilleren få 

hvile.  
  

 Trenerkoordinator bør ha jevnlige samtaler med spiller og event. trener for å følge opp 

utvikling/trivsel.   

 

 Dersom det er ting som ikke fungerer, skal man vurdere å redusere antall 

hospiteringer. Det kan være fornuftig å også tenke seg et spiller bare hospiterer i 

trening, og at man avventer med kamp. 

  

   



8. Retingslinjer for permanent oppflytting 

  

   

 Trenerkoordinator skal informeres av trener i gruppen hvor spilleren eventuelt skal 

flyttes opp om hvem som er aktuelle for dette.  
  

 Trener skal innkalle spillere og foreldre for å informere om hva som kreves og hvilke 

konsekvenser dette medfører. Dette kan ha både minus og pluss-sider med permanent 

oppflytting, og disse skal belyses i samtalene.  

  

 Dersom en spiller ikke ønsker å flytte opp, skal hospitering fortsette etter de 

retningslinjer som gjelder for dette.  
  

 Signalene til spiller skal være helt klare om hva som kreves.  
  

 Man skal være involvert i ”egen” aldersgruppe i resten av sesongen etter at man starter 

oppflytting. Dvs 1 trening pr. uke + kamp for egen aldersgruppe.  
Eks.: Ved kolloisjon kan en spiller med guttealder i juniorgruppen som skal starte kamp 

for juniorlaget på benken, kan denne velge å spille guttekamp istedenfor. 

  

 Det kan være lett å ”forelske” seg i en spennende spiller, men vær da også klar over 

mulig tilbakefall eller at spilleren faktisk ikke passer inn av spesielle årsaker 

(holdninger, sosialt etc.). Gi derfor ikke spilleren for mye av ”gulroten” med en gang. 

Hold litt igjen, og la det å ”smake på” være utgangspunktet i starfasen.  
  

 Husk at noen spillere passer bedre til permanent oppflytting enn andre, og at det derfor 

vil være dette som avgjør om spilleren tåler den motgangen som kan komme  
  

 Trener er den nærmeste til å se eventuelle tilbakefall eller perioder der ting ikke 

fungerer som man håper. Det er derfor viktig at denne noen ganger skal la spilleren få 

hvile. I ”tunge” perioder der spiller ikke føler at han/hun lykkes, kan det være lurt å la 

spilleren trene mer med egen aldersgruppe  

  

 Trenerkoordinator skal ha jevnlige samtaler med spiller og event. trener for å følge opp 

utvikling/trivsel.  
Dersom det er ting som ikke fungerer, kan det være smart å flytte spiller ned i ”egen” 

og tilbake til hospiteringsordning. 

  

9. Retningslinjer for spillere på A-lag med Gutte-/junioralder 

  Spillere skal delta i kamp for egen aldersgruppe (men kun delta på 2 

kamparena). Dette avhenger av spillerens situasjon og bruk på A-lag. 

 

  Spillere som ikke er motivert for å spille i egen aldersgruppe skal ikke spille uten 

at det er klubbens ønske (f.eks unngå nedrykk etc..) 

 

  Spillere skal kunne delta i cup for egen aldersgruppe i oppkjøringsfasen (oktober 

til januar) dersom dette ikke kolliderer med A-lags kamper eller spesielle A-lags 

arrangementer. 

  

  Spillere skal kunne delta i sommercup dersom ikke A-lagets program kolliderer. 

A-lagets trener skal bestrebe seg på å lage et sommerprogram som kan 

tilpasses dette. 

  

 I egne cuper skal spillere kunne delta for egen aldersgruppe dersom dette ikke 

kolliderer med A-lagets eget kampprogram. 

   



Barnefotball - aldersgruppen 6 - 12 år 

10. Sportslige og sosiale målsettinger 

Svært mange barn på Jardar spiller fotball i disse aldersklassene. 

Barnefotballens massepreg fører til store forskjeller både ferdighetsmessig og 

interessemessig. Dette betyr at kravene til trenerne også blir tilsvarende større, 

særlig når det gjelder evne til organisering og motivasjon. Trenerne har et 

ansvar for å tilrettelegge aktiviteten slik at ikke bare de beste opplever mestring 

og glede av å lykkes, men også slik at de med lavere ferdighetsnivå stimuleres 
mest mulig. 

Her er det viktig å nevne at i alderen opp til 8 år skal det fokuseres på spill og 
lek der man driver gruppen etter prinsippet ”alle er like”. 

Dette innebærer at trenerne i valg av øvelser påser at spillere med tilsvarende 

ferdighetsnivå øver sammen i en del av treningen (9 - 10 år). I 11 - 12 

årsalderen utvikles dette mer for å øke selvtillit og skape god selvfølelse for 
enkeltspilleren uavhengig av ferdighetsnivå. 

Eksempel 1: Ferdighetsøvelser mellom to eller flere spillere bør foregå mellom 

spillere med likt ferdighetsnivå. (Føring -finting- dribling gir liten treningseffekt 

for spilleren med lavt ferdighetsnivå når motstander er en spiller med høyt 
ferdighetsnivå.) 

11. Ramme for trenerfunksjonen i Barnefotballen  

 Trenere i barnefotball rekrutteres fra foreldregruppen.  

 Trenerne plikter å møte i klubbens Trenerforum for fotballen.  

  Trenerne skal gjennomføre aktivitetslederkurs og trener for 7’er skal 

gjennomføre ytterligere en av NFF modulkurs for Trener 1 utdanningen.  

 Treneren diskuterer sportslige forhold med Trenerkoordinator eller ta opp i 

Trenerforum ved behov.  

  I årsklassene fra 11 år, skal trenerne møtes for å diskutere om behov for 

samarbeidsløsninger. 

12. Krav til utdanning/kurs  

 6-10år  Minimum aktivitetslederkurs(Barnefotballkurset) 
 10-12år ytterligere et av NFF modulkurs for Trener 1 / C-lisens 

Dersom man ikke oppfyller disse kriteriene, men er villig til å ta kurs, er man 

kvalifisert. 

Lang trener-/spillererfaring vurderes også opp mot de krav som er nevnt 

ovenfor. 

 

  



13. Krav til trenere  

1. Stadig utvikle seg selv via kurs og utdanning. Den som regner seg selv som 

faglig utlært er ikke utlært men ferdig! 

2. Erkjenn at spillerne er en mye større ressurs for lagets og egne resultater enn 

treneren selv. 

3. Kjenn dine sterke og svake sider, innse feil og dyrk samarbeidet. 

4. Vær tilgjengelig! Ha en åpen og god kommunikasjon med spillerne, slik at alle 

tør å mene og å tale fritt. Få frem spillernes ideèr. 

5. Sett pris på en diskusjon eller uenighet. Dette betyr at spillerne er engasjerte. 

Samarbeid og uenighet hører sammen. 

6. La spillerne få være med på å sette mål og gi retningslinjer for laget. 

7. Let etter mulighet for samarbeid. 

8. Skap forståelse for medansvar mht utstyr, sportslige resultater, egenutvikling, 

treningsutbytte, plikter etc.. 

9. Kartlegg spillernes individuelle behov. 

10. Treneren forplikter seg til å lære og følge retningslinjene som er gitt i 

sportsplanen. 

Utover dette har noen faktorer som treneren må prøve å leve opp til: 

 Du må like å arbeide med barn 

 Vær positiv! Ros er bedre enn ris! 

 Oppmuntre, motivere og rettlede spillere som yter sitt beste for å lykkes 

 Bruke tid til å lytte og snakke med spillere  

 Møt presis og godt forberedt til hver trening 

 Sørg for stor aktivitet på treningen – unngå store køer 

 Vær bestemt og rettferdig 
 Vær et forbilde – eksempelets makt er stor 

Barn og unge vil stadig prøve ut hvor grensene går. Snu ikke ryggen til et ”regelbrudd”, 

men la spilleren forklare seg. Gi helst irettesettelse alene med spilleren (ikke i plenum), 
og vær sikker på at Du kjenner hele saken før Du straffer noen. 

14. Klubbens plikter overfor treneren 

 God oppfølging fra, trenerkoordinator eller styret. 

 Det skal arrangeres trenerforum minst 3 ganger årlig. 
 Klubben skal gi tilbud om videreutdanning. 

15. Krav til spillere  

  

1. Delta på alle treninger som er planlagt så langt det lar seg gjøre. 

2. Gi beskjed til treneren dersom Du ikke kan komme.  

3. Delta aktivt i treningssammenheng. Ikke bare være tilstede. 

4. Dersom Du ikke kan møte til kamp – gi beskjed til treneren så snart som mulig. 

5. Lytt til den informasjon som blir gitt til enhver tid. 

6. Øv gjerne på de tingene som treneren mener Du må forbedre Deg på. 

7. Vis gode holdninger overfor, spillere, ledere, trenere, dommere og motstandere 

8. Innrett Deg etter fellesskapets regler. 

9. Vær miljøskapende selv også. Ikke forvent at alle andre skal være det. 

10. Møt på alle treninger og kamp med en positiv innstilling. 

11. Møt alltid tidsnok til alle treninger og kamper. 

12. Møt forberedt også med tanke på utstyr.(vannflasker, leggbeskyttere, drakt, etc…) 

 

  



16.0 Trening bør inneholde 

1.  Innledning 

  

Ha loggbok mht fremmøte på hver trening. Lengde på trening 60-90 min 

Informer barna om dagens tema/øvelser for å gi alle et innblikk i hva treningen skal 

inneholde. Dette er en god start på økten. Bruk gjerne koordinasjonsstige under 

oppvarming eller en del av tekniske øvelser. Benytt gjerne også dvd’er til utlån på 

klubbkontoret; ”Treningsøkta” og ”Treningsøkta 2” 

2.  Oppvarming  

  

Øvelser på oppvarming bør skje med ball og kan være for eksempel: Driksing, føringer, 

vendinger, finter og korte pasninger. 

Headeøvelser. 

La barna tidlig få kontakt med ball på hodet. Da lærer de så tidlig som mulig å ikke være 

redd ved headinger. 

Varighet: ca. 10 minutter 

3.  Ball-lek/enkle tekniske øvinger  

  

Her kan det legges inn øvelser med henblikk på ferdighetsmerke. 

Øvelser med henblikk på pasning og mottak. 

Varighet: ca. 15-20 minutter 

4.  Spilløvelser  

  

Ale øvelser bør utøves av 3-5 spillere på hvert lag for å intensivere øvelsene og alle får da 

ballkontakt. 

Varighet: ca. 30-45 minutter 

5. Avslutningsøvelser 

  

Forskjellige øvelser med avslutning på mål. La alle som vil få prøve seg som keeper.  

  

Her er det viktig at ikke spillerne står i kø. 

Del gruppene opp slik at ventetiden blir kortest mulig. 

  

Varighet: ca. 15 minutter 

6. Uttøyning/nedjogging/prat 

  

Her er det viktig å starte så tidlig som mulig med å lære spillerne opp til gode vaner mht. 

å jogge ned etc… 

  

Bruk denne tiden til å gi beskjeder om neste trening, neste kamp, dagens trening, 

oppsummering etc.. 

  

Husk å gi spillerne hjemmelekse i form av en vending, finte, sjonglering etc.. 

Differensier i forhold til ferdigheter hos den enkelte. 

  

Se våre nettsider under øvelseslinker, eller ta kontakt med din kontakt 
i systemet for hjelp underveis.(trenerkoordinator eller styret). 

Telefonnummer finner Du på adresselisten på nettsiden.  

 http://www.fotball.no/VideoTV/Ovingsbank1/ 



17. Holdepunkter for opplæringen 

 Teknisk ferdighetstrening må prioriteres  

 Spill på små områder med få spillere på laget  

 La kreativiteten hos den enkelte spiller få stor plass  

 Styr ikke spillet for mye - husk spillerne har også idéer  

 Man bør jobbe med holdninger til treningsregler, treningsvaner, selvdisiplin, 
hjelpsomhet, samarbeid og oppmuntring  

18.  Innhold i opplæringen 

1.Keeper: 

Dersom klubben har et tilbud for alle keepere, er det viktig å motivere de som ønsker det til å 

delta på disse. På klubbkontoret er det også dvd til utlån"Keeperferdigheter-keeperen i forsvar 

og angrep". Se også:  www.fotball.no/utdanning-og-kompenatse1/trener/keepertrenerkurs 

 
 introduser keeperrollen til alle som begynner å spille fotball  

 skift fram og tilbake mellom å stå i mål og å spille ute  

 ikke begynn spesialiseringen for tidlig  

 allsidig og god ballbehandling er grunnlaget alle spillere skal bygge på 

 

2.Utespillere:  

Basisferdighetene skal videreutvikles gjennom isolert teknisk trening og i spilløvelser. 

 

2.1.Pasning 

 Innside og utside  

 Kort og lang  
 Pasningshurtighet (forsøksvis tilslagsbegrensninger)  

2.2.Mottak 

 Møte ballen  

 Betydningen av retningsbestemt mottak (medtak)  

 Skjerme ballen  

 Innside/ytterside/vrist/lår/bryst/hode  

2.3.Føring 

 Innside/ytterside (nær foten i trange rom - lenger fra i større rom)  

 
2.4.Vending 

Det er ønskelig at spillerne øver mye på de vendinger de føler seg mest trygge på, men at de 

har kjennskap til alle. 

 Innside  

 Ytterside  

 Cruyff  
 Oversteg  
 Såle  

2.5.Finter 

 Lære 3 finter, f.eks pasningsfinte, skuddfinte og kroppsfinte. Eventuelt flere for den 

lærenemme spiller.  
 OBS. Husk betydningen av egentrening og mange gjentakelser.  

2.6.Dribling 

 Spillerne oppfordres til å være kreative med ballen  

 Ikke ta fra spilleren den egenskapen at han/hun er flink med ballen.  

 



2.7.Heading 

         Headinger med og uten opphopp, headinger på målet! 

 

2.8 Skudd 

En eller annen skuddaktivitet bør forekomme på hver trening!  

 Innside  
 Utside  
 Vristspark  

2.9.Spillsituasjon 

Øvelser der man har 1 mot 1 situasjoner er viktig både forsvarsmessig og angrepsmessig for å 

lære spilleren å håndtere disse situasjonene alene. 

 

2.10 Ferdighetsmerke 

Tren på dette og la spillerne få god innføring før høsten kommer og man skal gjennomføre 

merketakingen. 
 

19.0 Spillsituasjoner 

1.Spilleprinsipper, Angrep / Forsvar 

Begynne å bruke og forklare begrepene 

 Bredde  

 Dybde  

 Bevegelse/friløping  

 Spille ball framover  

 Presse/takle 

 Dybde  

De angrepsmessige prinsipper er de viktigste i denne aldersgruppen.  

Press på ballfører og dybde innføres helt elementært for en begynnende forståelse. 

 
2.Lagorganisering 

 Alle skal prøves på ulike plasser  

 Alle er forsvarere/angripere  

 Forsøke å holde posisjoner i størst mulig grad, ikke slavisk  

 Spille seg ut av eget forsvar, helst gjennom midtbanen  
 Videreutvikle forståelsen for 7èr fotball/5èr fotball  

3.Treningsmengde 

 1 - 2 treninger pr. uke + eventuelt kamp.  

 1 trening inne pr.uke som i hovedsak skal bestå i teknikk, balanse og motorikktrening.  

Det er viktig å ta hensyn til barn som deltar i andre idretter. Dette slik at treningsoppmøte ikke 
legger hindringer i veien for barnas behov for allsidig idrettsutfoldelse. 

4.Kamper 

 1 - 2 kamper pr. uke etter OFK's spilleplan  
 Når det gjelder deltakelse i cuper, se eget kapittel  

 



 

5.Organisering av trening 

Treningens varighet kan for 6-8år være 60minutter og for 8-12år være 90 minutter. 

 Oppvarming  

 Taktisk/teknisk trening  

 Spill  
 Tøyning/beskjeder/prat  

Alle er ansvarlig for innsamling av baller, vester og kjegler. 

  

Mål for opplæringen 

 Alle skal ha det gøy. Trening skal være lek! 

 Vi forplikter oss til å drive allsidige aktiviteter, men fotball er det grunnleggende.  

 Skape lyst til å leke med fotball på fritiden 

 Stor aktivitet på trening. Spillerne skal trenes i å holde fokus 

 Innføring i enkle regler for omgang med andre personer; toleranse, respekt og disiplin 

 Utvikle samhold i treningsgruppen 

 

  



Aldersgruppen 13 - 19 år 

20. Sportslige og sosiale målsetninger 

I større grad enn i barnefotballen tilstrebes det nå at ferdighetsøvelser mellom to eller 

flere spillere og spilløvelser organiseres etter prinsippet om ferdighetslikhet. 

Likhetsprinsippet som begrep har vært assosiert med at spillere blandes likt mellom 

ulike ferdighetsnivå. Med bakgrunn i tidligere omtalte målsetninger for barnefotballen, 

må likhetsprinsippet for vår klubb heller forbindes med at deler av treningen er 

organisert slik at øvelsene gjennomføres med ferdighetslikhet mellom spillerne. Dette 

sikrer raskere individuell framgang og best ferdighetsutvikling på alle nivå som igjen er 

sentrale forutsetninger for å øke selvtillit og motivasjon. På denne måten ønsker vår 

klubb å bidra til at spillerne i ungdomsfotballen blir værende i fotballmiljøet lengst 

mulig. I læringsarbeidet vil spillerne med høyest ferdighetsnivå tilbys tilleggstrening 
ved integrering med høyere årsklasse. 

21. Ramme for trenerfunksjonen i ungdomsfotballen  

Før eventuelt trenerengasjement skal følgende klargjøres med den aktuelle trener: 

 Informasjon om klubbens sportslige plan.  

 Klubbens sportslige mål for den aldesbestemte gruppe vedkommende skal trene  

 Den aktuelle treners behov for egenutvikling, kurs, treningstidspunkt, 
begrensninger og krav i forhold til klubben  

Treneren må sette seg godt inn i sportslig plan for aldersbestemt fotball i Jardar. 

22. Krav til utdanning/kurs   

 NFF Trener 1/C-lisens utdanning 

Dersom man ikke oppfyller disse kriteriene, men er villig til å ta kurs, er man 
kvalifisert. 

Lang trener-/spillererfaring vurderes også opp mot de krav som er nevnt 
ovenfor. 

 

23. Krav til trenere 

  

Treneren skal føre treningsdagbok (gjelder ungdomsfotballen (13 - 16 år). Denne skal 

inneholde følgende hoveddeler: 

 Liste over samtlige disponible spillere i gruppa med navn, adresse, 

telefonnummer og fødselsår.  

 Fraværsføring for trening.  

 Føre laglederbok for kamper.  
 Målscorere for kamper (kan unnlates)  

Ved sesongslutt i okt/november skal det lages en årsrapport for lagene i ungdomsfotballen. 

  

1. Møt frem i god tid til trening og kamp 

  

2. Vær alltid godt forberedt. 

  

3. Gjennomfør minst 1 samtale med den enkelte spiller i løpet av sesongen. 



  
4. Gi spillere som får lite kamptid en forklaring på hvorfor. 

  

5. Gi spillere beskjed på hva de kan trene mer på for å forbedre seg, og lag gjerne 

sammen med spilleren en kortsiktig og langsiktig plan på dette. 

  
6. For å opprettholde en homogen gruppe som respekterer hverandre og deg/dere, 

kan det være fornuftig å la en spiller få spilletid uten at det nødvendigvis er din 

egen overbevisning sportslig sett.  

  

7. Vær ærlig med spilleren. Dersom en spiller ikke klarer å hevde seg, er det kanskje 

bedre å la denne få melding om dette, slik at spilleren eventuelt kan ta et valg om å 

gå ned et hakk eller skifte klubb. 

  

8. Prøv å ta en kort oppsummering etter hver kamp for å gi spillerne og deg selv en 

mulighet til å ta et tap eller en seier med fatning. Da unngår man mye rykter og 

”bakomsnakk” mellom spillere og andre før neste trening. 

  

9. Orienter deg om motstanderes styrker og svakheter. Se selv eller send andre på 

kamper for motstanderne. 

  

10. Så tidlig som mulig i starten av året (gjerne 31.12) må opplegget for sommeren 

være klart, slik at spillerne vet hva De har å forholde seg til. 

  

11. En spiller på  A-lag med junioralder skal kunne reise på turneringer sammen med 

juniorlaget dersom dette er riktig i forhold til A-lagets planer for sommeren og 

spillerens situasjon. 

  

12. Ikke gi en spiller lovnader utover det Du kan holde. Det er bare demotiverende. 

Dersom en spiller/du er lite tilfreds med situasjonen og dette kan gå utover 

resten av laget, skal TK involveres for å se på om konflikten kan løses eller om 
det er bedre at spilleren/du trekker seg ut av systemet. 

 

24. Klubbens plikter overfor treneren 

 God oppfølging fra trenerkoordinator eller sportslig utvalg. 

 Det skal arrangeres trenerforum minst 3 ganger årlig. 

 Klubben skal gi tilbud om videreutdanning. 

Klubben betaler trenergodtgjørelse iht egne satser avhengig av nivå, kvalifikasjoner og 

erfaring. 
  

  

  
25. Krav til spillere  

  

1. Delta på alle treninger som er planlagt av trener/klubb. Dersom det er behov for 

fritak, skal dette tas opp med trener i god tid før man ønsker fritaket.  

  

2. Delta aktivt i treningssammenheng. Ikke bare være tilstede. 

  

3. Dersom Du ikke kan møte til kamp – gi beskjed i god tid. 

  

4. Ferie må tilpasses treningsopplegg for laget. Dette må tilpasses, og du kan ikke 

reise på ferie uten at dette er avklart med trener/klubb. 



  

5. Lytt til den informasjon som blir gitt til enhver tid. 

  

6. Treneren er den som tar ut laget. Lær deg å forholde deg til dette. Dersom du får 

lite spilletid bør du selv også ta initiativ til å spørre om grunnen for dette. 

  

7.  Ta tak i de tingene som treneren mener du må forbedre deg på. 

  

8. Vis gode holdninger overfor, spillere, ledere, trenere, dommere og motstandere 

  

9.  Innrett Deg etter fellesskapets regler. 

  

10. Vær miljøskapende selv også. Ikke forvent at alle andre skal være det. 

  

11. Møt på alle treninger og kamp med en positiv innstilling. 

  

12. Møt alltid tidsnok til alle treninger og kamper. 

  

13. Møt forberedt også med tanke på utstyr. 

 

 26.0 Treningene bør inneholde  

1.  Innledning 

  

Før loggbok mht fremmøte på hver trening. 

Informer spillerne om dagens tema/øvelser for å gi alle et innblikk i hva treningen skal 

inneholde. Dette er en god start på økten. 

2.  Oppvarming  

  

Spillerne skal være oppvarmet til treningsøkten starter på treningsfeltet. Dvs at spilleren må 

møte ca. 15minutter før for å kunne gjennomføre en oppvarming (f.eks joggetur) 

NB! Ta hensyn til treningstiden (f.eks hvis den er tidlig på ettermiddag). 

Varighet: ca. 15 minutter 

3.  Basisferdigheter 

  

Lag tema for hver uke med hovedfokus på de tekniske utførelser. 

Tema kan f.eks være: 

- Langpasninger 

- Innlegg 

- Finter 

- Vendinger 

O.s.v……. 

NB! VÆR TÅLMODIG!!!!!!!!!!!!!! 

Varighet: ca. 20 minutter 

4. Taktisk/teknisk trening 

  

La spillerne være med å påvirke innholdet og løsningene i de øvelser de involveres i. 

Treningsøkt 1: 

Offensivt spill. Jobb med samme tema gjennom en måned. 

Treningsøkt 2: 

Deffensivt spill. Jobb med samme tema gjennom en måned. 

Treningsøkt 3: 

Ballførers taktiske valg i spillsituasjon 

Treningsøkt 4: 

Kamprelatert treningsøkt der man setter fokus på neste kamp og arbeidsoppgaver relatert til 

denne. 

Varighet: ca. 40 minutter 

 



5. Innlegg/avslutning/kamp 

  
Hver trening skal inneholde avslutninger og innlegg. 

Dette skal være mest mulig tilnærmet kampsituasjon. 

Varighet: Resten av treningen 

6. Uttøyning/nedjogging/prat 

  

Her er det viktig å fortsette prosessen med å lære spillerne opp til gode vaner mht. å jogge 

ned etc… 

Bruk denne tiden til å gi beskjeder om neste trening, neste kamp, dagens trening, 

oppsummering etc.. 

Husk å gi spillerne hjemmelekse i form av en vending, finte, sjonglering etc.. 

Differensier i forhold til ferdigheter hos den enkelte. 

  

Se våre nettsider under øvelseslinker, eller ta kontakt med 
trenerkoordinator eller fotballstyret. Telefonnummer finner Du på 

adresselisten på nettsiden. 

 

27 Holdepunkter for opplæringen 

Kreativitet skal fortsatt ha høy prioritet  

 Mer fokusering på taktisk-/tekniske ferdigheter, det vil si teknikk for å løse en 

taktisk oppgave (for eksempel drible når du må, spille når du kan) 
 Vektlegge holdningsdelen til trening og kamp.  

 Ofte vil det vise seg at fysisk styrke er teknikken overlegen i de yngre 

årsklassene. Den som er sterk i duellene, kan sparke langt og løpe fort vinner 

som regel kampene mot mer tekniske, men fysisk svakere spillere. Dette gir oss 
klare holdepunkter:  

 Vi må ikke være for opptatt av resultater  

  Vi må gi ferdighetstreningen tid og muligheter - og ha 

tålmodighet til å la den utvikle seg.  
 Vårt arbeid skal være utviklingsorientert  

 JardarFotball skal så langt klubbens ressurser (trener, ledere, banekapasitet, 
økonomi) strekker til, gi tilbud om fotballtrening til ungdom i vårt nærmiljø.  

 Altså både bredde og dessuten fotballopplæring for den ambisiøse spiller.  

 

 Vi ønsker å utvikle fotballspillere som: 

- tar ansvar, viser initiativ og bestemmer spillet.  

-    tør influere både i kamp og trening  

- har gode ferdigheter og kan arbeide raskt med ballen i trange situasjoner under 

press  

- er hurtige med og uten ball  

- har de rette holdninger til så vel trening som kamp 

- tar ansvar for egen utvikling - trene, ikke bli trent.  

  



28.0 Innhold i opplæringen  

1.Teknisk trening  

1.1 Keeper:  

 1 keeperøkt/uke med hovedvekt på keepertrening. 

 Keepere må læres opp til å drive egen oppvarming, utvikle selvstendighet 

i treningen.  

 Man bør tilstrebe å få trent inn så mye av målvaktens basisferdigheter 

som mulig i denne aldersgruppen  

 Etter hvert større fokusering på de taktisk-/tekniske ferdighetene - 

deriblant sjefsrollen som dirigent av eget forsvar.  

 

1.2 Utespillerne: 

 Videreføring av de taktisk/tekniske ferdighetene som tidligere beskrevet 

slik at disse kan utføres hurtigere, rett teknikk til rett tid og at 

teknikkvalget skjer i forhold til med og motspilleres bevegelse  

 Fortsette arbeidet med "Fotballbevegelsene"  

 Betydningen av hele tiden å gå ned på ferdighetsskalaen - fra spill til 

øvelser.  
 Spillernes sterke sider skal understrekes og videreutvikles  

1.3 Pasninger 

 Videreutvikle teknikken med innside-/yttersidepasning. Dessuten loddrett 

vristspark, halvtliggende vristspark.  

 Trene innlegg med skru.  

1.4 Retningsbestemt mottak (medtak) 

 Hurtig (1' berøringen)  

1.5  Vendinger 

 Med bruk av hele kroppen  

 Beherske Cruyff-vending, overstegsvending, sålevending 

1.6 Finter 

 Nye finter innlæres, "din" spesialfinte  
 Tidligere innlærte finter perfeksjoneres  

1.7 Skuddtrening  

 Realistiske øvelser med f.eks innlegg etc.   

   

1.8 Fotballbevegelser 

 Her inngår en del trening uten ball. Stikkord er løpsteknikk, akselerasjon 

(fartsøkning), retardasjon (fartsminking), bråstopp, retningsforandringer, 
vendinger, max fart, sidebevegelser, rygging og vertikale bevegelser  

 



1.9 Samhandling 

  Videreutvikle innholdet fra yngre aldersgruppe  

  1'ste angriperen (ballføreren) skal ha flest mulig pasningsalternativ foran 

seg. Nødvendigheten av å kunne spille ballen framover  

 Ballfører skal se tidlig og langt  

 Spillernes taktiske valg må gis mye oppmerksomhet i funksjonelle 
spilløvelser.  

29.0 Spillsituasjoner 

Spilleprinsipper  

1. Den offensive delen av spillet er fortsatt viktigst 

 Prinsippene bredde, dybde, gjennombrudd, bevegelse og spill framover 

på banen blir fokusert  

 Spesiell fokus på gjennombruddspasningen og avslutningen  
 Overordnet i arbeidet med den offensive del er å skape og utnytte rom.  

2.. Defensiv ferdighetstrening intensiveres (forsvarsspill : soneforsvar)  

 Større bevisstgjøring på 1., 2. og 3dje forsvarers arbeid  

 Større forståelse for samhandlingen i den defensive organiseringen av 

laget (press, sikring, markering, lagdelsavstand, sideforskyvning)  
 Overordnet i arbeidet med den defensive del er å nekte rom  

3.Lagorganisering 

  Vi ønsker som hovedregel å spille oss ut av eget forsvar gjennom 

midtbanen. Videre å utvikle spillerne til å se etter tidlige løsninger innen 

på forhånd gitte rammer.   

 Hele laget skal med i angrep  

 Unngå strekk i laget  

 Viktigheten av å holde laget samlet også i angrep med unntak av 

kontringsspill som trenes spesielt  

 Større vektlegging av samhandlingen defensivt. Alle er forsvarsspillere 

når vi mister ballen. (Kollektivt ansvar). Husk hensiktsmessig avstand 

mellom lagdelene.  

 Spillerne bør få forsøke ulik organisering av laget både offensivt og 
defensivt som ledd i utviklingen av fotballforståelsen.  

4.Spilleregler 

 Hele regelverket benyttes og følges.  

 Dommeren trekkes inn i skoleringen av spillernes forståelse for 

regelverket  

 5.Treningsmengde 

 3 - 5 treninger/uke. Det plikter trenerne å gi tilbud om differensierte 

opplegg.  

 Egentrening/eventuelt annen idrett kommer i tillegg og er ønskelig. På 

dette nivået ønsker vi en systematisk trening hele året, men at 

aktiviteten er roligere i visse perioder for eksempel etter serieslutt.  

 Spillere som føler seg slitne skal kunne ta pauser fra trening. Dette etter 

avtale med trener/leder.  



 1 gang pr. uke inne/ute som består av basistrening-spenst,løpsteknikk 

etc. 

6.Kamper 

 Følger seriespillet i OFK 

  2 - 3 treningskamper/måned i oppkjøringsfasen. 
  Cupdeltakelse  

7.Organisering av trening 

  Treningens varighet ca. 90 minutter på bane. Oppvarming individuelt 

skal være ferdig når treningens starter. 

 Spillerne har samme ansvar for vester/kjegler/baller etc.  

  Fortsatt mye spill i små grupper 3:3, 4:4, men gradvis mer spill i større 

grupper for eksempel 7:7 og på større baner. Hensikten er å få bedre 

utnyttelse av rom og banens størrelse som et ledd i den taktisk/tekniske 

utviklingen.  

 Gradvis innarbeidelse av høyere effektivitet og kvalitet på selve 

treningen. Dette gjelder spesielt ved skifte av øvelse og kravet om hurtig 

igangsettelse.  
 Tøyninger er viktige og må prioriteres  

8.Individuell oppfølging 

  Klubben må på dette alderstrinnet følge opp sine talenter ved at 

trenerkoordinator i samarbeid med treneren til spilleren sørger for at 

spilleren får de beste utviklingsmuligheter. Fastsett konkrete 

utviklingsmål og gi kontinuerlig tilbakemeldinger på utvikling hos 

spilleren  

 For eventuelle forbundstalenter fra vår klubb, må forholdene legges til 

rette slik at disse kan trene på høyere nivå (juniorlag eventuelt 

seniorlag).  

I slike vurderinger er det ikke nok å vurdere spillerens 

ferdighetsnivå. Psykiske/fysiske egenskaper må også tas med i 
bildet. 

  

  
Mål for opplæringen 

  

 Skape et treningsmiljø der man forstår hva som må til for å bli en god idrettsutøver  
 Utvikle hele mennesket - der fotballen blir satt inn i sin rette sammenheng  
 Utvikle taktisk forståelse, teknisk ferdighet og kreativitet  
 Sørge for at alle som vil får et trenings- og kamptilbud  
 Vi skal fortsatt ta vare på både bredde og topp (differensiert tilbud-mulighet til å velge)  
 Spillerne skal gis mulighet til å nå sine egne mål gjennom tilrettelegging fra klubbens 

side  
 På dette nivået skal taktisk forståelse knyttes nært opp til tekniske ferdigheter  
 Spillerne settes i spillsituasjoner der de må ta sjølstendige valg og gjennom det fremme 

kreativiteten og sin egen spilleforståelse  

 Legge opp til en spillestil der vi ofte kommer til avslutninger  
  

  
 

  



30.0 Retningslinjer for transport av spillere 

  
Jardar har ikke lang tradisjon i å tenke sikkerhet og transport av spillere til og fra kamp, og vi 

har derfor laget noen retningslinjer som vi ønsker å prøve ut. 

Retningslinjene som følger gjelder alle lag fra de aller minste til de aller eldste og omfatter: 

  

 Innleide busser 

 Krav til privatbiler som nyttes 

 Krav til sjåførene, både på bussene og privatbiler 

 Bruk av sykkel til og fra trening 

 Gjøremål ved ulykker 

  

Retningslinjene utdypes nærmere i det etterfølgende. 

  

Krav til sjåfører 

1. Sjåfør skal ha hatt sertifikat i 3 år 

2. Følge trafikkreglene (merk: ikke ta en lettvint løsning med for mange i bilen) 

3. Bilen i forskriftsmessig stand 

4. Godkjente sikkerhetsbelter til alle. 

  

  

Bruk av sykkel 

Jardar har satt som krav at sykler brukt til og fra trening skal være i forskriftsmessig stand. 

Videre skal alle under 12 år bruke hjelm, og oppmoder alle andre om det samme. 

  

  

Bekjentgjøring 

Jardar gjennomgår ovenfornevnte retningslinjer med spillerne og foreldre på spillermøter og 

foreldremøter før sesongstart. Samtidig ligger det ute på internett. 

  

  

Avslutning 

Jardar anser det som svært viktig å ha gode retningslinjer på dette området, slik at alle som 

frakter klubbens spillere til bortekamper/turneringer vet hva som forventes og hvilke krav 

klubben stiller både til sjåfør og bil/buss. Med så stor aktivitet og så mange reiser, og med det 

ansvaret klubben har for å ta vare på spillerne har dette arbeidet høy prioritet i klubben. Det 

er viktig for oss at foreldrene kan sende sine barn trygt av gårde til kamp. 

  

  

NB! JardarIL dekker ikke eventuelle bøter ved brudd på trafikkreglene. 

 


