
Denne artikkelen består av to deler: Jeg 
ser først på hva Ajax gjør annerledes 
enn de fleste miljøer i norsk fotball, og 
forhåpentligvis kan dette bidra til refleksjon 
blant norske trenere og ledere. Det er 
mange overskrifter med relativt kortfattet 
innhold under hver. Deretter forsøker jeg å 
se på områder hvor norsk fotball muligens 
kan ta noen steg, hovedsakelig basert på 
lærdommer fra Ajax.

læringsmomenter 
fra ajax
Ajax vant Champions Leauge i 1995, og 
i førsteelleveren hadde ni spillere sin 
ungdomstid i Ajax akademiet. De siste årene 
har økonomien i the Big Five (de fem største 
ligaene England, Spania, Italia, Tyskland og 
Frankrike) økt voldsomt, og Ajax har ikke 
klart å henge med på denne økonomiske 
utviklingen sammenlignet med disse ligaers 
toppklubber. Eddie van Schaik i Ajax sier 
at Ajax har innsett at i stedet for å kjempe 
med de aller beste i Europa (det vil si ha 
voldsomme spillerlønninger og spillerkjøp), 
har de justert målet til å være de beste på 
spillerutvikling og heller selge spillerne 
for en høy sum når klubbene i toppligaene 
legger nok penger på bordet. Dette må 
samtidig balanseres med at A-laget må 
prestere godt nok til at fansen er fornøyd 
og at merkevaren til Ajax forblir av en svært 
høy standard. 
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På innsiden av 

ajax akademiet
og betraktninger om norsk fotball
de siste årene har bjørn frode strand hatt nær kontakt med flere fra ajax football Club. i feb-
ruar 2012 fikk han muligheten til å være med på innsiden av Ajax en hel uke og være sammen 
med trenerteamet kontinuerlig. Her er en artikkel fra hans ukesopphold med trenerteamet i 
ajax. bjørn frode strand er sportssjef i ready fotball og prosjektleder for Cupfinaleseminaret. 
Han har tidligere vært administrativ leder for ntg fotball, har utdannelse som fotballtrener 
fra niH og siviløkonom fra Handelshøyskolen bi.

I GODT SELSKAP: Bjørn Frode Strand med G19-assistent Ronald de Boer til venstre og A-lagets 
hovedtrener Frank de Boer til høyre.
 
tydelig identitet, mål og 
filosofi fra toppen
Ajax skal være ledende på spillerutvikling, 
hvilket betyr at akademiet skal fostre 
A-lagsspillere. 50 % av A-laget skal 
være fra akademiet. Ajax skal spille med 
formasjonen 1-4-3-3, spille en offensiv 
fotball og skal ha ballen mye. Ballbesittelsen 
skal hovedsakelig være på motstanderens 
banehalvdel. Ajax skal også fremstå som en 
klubb der folk oppfører seg bra og behandler 
sine omgivelser med respekt. Av klubbens 
budsjett på 500 millioner kroner går 10 % 
(50 millioner kroner) til akademiet, og dette 
viser akademiets posisjon hos toppledelsen. 
Når klubben har en slik tydelig retning, er 
det mulig å jobbe målrettet med tiltak på 
alle områder. De neste punktene beskriver 

slike tiltak. 
 

rød tråd i spillestil og 
treningsinnhold
Fra det yngste laget (U8) og opp til A-laget 
er det en felles spillestil som gjennomsyrer 
hele klubben. Treningsinnholdet baserer 
seg også på de samme prinsipper over hele 
linja, men det er selvsagt justeringer etter 
aldersgruppenes behov. Ajax har definert 
koordinatorer som sørger for at helheten 
ivaretas.  Det er én koordinator for hver av 
aldersgruppene 8-13 år, 14-16 år og 17-19 
år. Wim Jonk har den eldste gruppen, og har 
tett dialog med A-lagstrener Frank de Boer. 
Dennis Bergkamp er ansvarlig for linken 
mellom akademiet og den profesjonelle 
delen av Ajax. 

av bjørn frode strand
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Høy trenertetthet og 
læringsfokuserte rammer
På stort sett alle treningene jeg var på, 
var det flere trenere til stede. I tillegg til 
lagstreneren var individuell trener Bryan 
Roy, koordinatoren samt en trenerstudent 
eller to rundt treningen og overvåket 
læringen til spillerne. Trenerne fulgte 
opp med konkrete læringsmomenter. De 
satte også krav til å gjøre alt i et kamplikt 
tempo og ha tydelige retningsforandringer 
for å ta av press eller passere motspillere. 
Treningene var også preget av at de var 
en gruppe der ikke noe annet forstyrret 
treningen. Foreldre tillates i minimal grad å 
være tilstede, og kun på forespørsel (og ikke 
overalt det heller) aksepteres filming. 
 

TEMPO: Tempotouch fra en 8-åring. I 
bakgrunnen ser vi så vidt fire trenere som 
overvåker utviklingen. 

mange ballberøringer i 
kamplike rammer
Diskusjonen om isolert kontra funksjonell 
trening foregår i mange fotballmiljøer. Ofte 
er det et enten eller. Ajax setter fokus på 
mange ballberøringer, men designer øvelser 
slik at motstand og valg gradvis kommer inn. 
Ajax virker likevel å helle noe mer mot mer 
teknisk trening enn både det nederlandske 
og det norske fotballforbundet gjør. Det 
gjelder særlig hos aldersgruppen opp til 

FRISPILLING: Brede stoppere og høye backer preger frispillingsfasen hos Ajax G10 som møter et 
G12-lag i en elleverkamp. Ajax spilte imponerende og var spillemessig best. 

13 år. Ajax argumenterer med at de har så 
motiverte og læringsdyktige spillere at slik 
trening er effektfullt for dem, selv om det 
ikke alltid oppleves av spillerne som like gøy. 
Derimot mener de at i miljøer hvor det ikke 
er like sterk selektering som i Ajax, bør det 
jobbes hovedsakelig med smålagsspill. Men 
de understreker like fullt at hovedvekten 
av treningsinnholdet i Ajax også må være 
basert på spill-motspill. Under en kamp for 
Ajax U17 stod jeg sammen med keepertrener 
Rene Stam, og der så vi de tre frontspillerne 
hadde en veldig funksjonell teknikk, høy 
fart og god kroppsbeherskelse. Men, de 
manglet forståelse for spillet og klarte ikke 
å spille andre gode. Rene mente at dette 
var noe han så igjen hos mange spillere hos 
Ajax de siste årene, nemlig at Ajax ikke har 
utviklet fotballforståelse i stor nok grad hos 
spillerne og at pendelen kanskje har gått 
for langt mot isolert trening. Selv var han 
svært opptatt av at keeperne må trenes og 
vurderes i spillsituasjoner. 

 

TEKNISK: Bra læringsfokus og åpning opp i 
medtaket fra en 11-åring. 

spillerutvikling prioriteres 
foran lagets resultater
I Ajax, som i mange andre gode 
spillerutviklingsmiljøer, settes spillerens 
behov foran laget. Dersom spilleren har 
bedre utbytte av å flyttes opp ett eller flere 
år, gjøres dette systematisk. Det har vært 

enkelte trenere de siste årene som har hatt 
litt for stort fokus på at laget skal vinne 
seriekamper og cuper. Disse har blitt skiftet 
ut, slik at alle trenerne følger samme filosofi. 
Det er imidlertid enkelte turneringer som 
prioriteres høyt, for eksempel NextGen, 
som blir betegnet som Champions League 
for juniorlag. Ajax tapte finalen mot Inter 
Milan etter at de vant 6-0 mot Liverpool i 
semifinalen. Det er klart at slike synlige 
resultater er viktige for merkevaren til Ajax, 
og som bevis på at de er blant de ledende 
spillerutviklingsmiljøene. 

fysisk trening
I tillegg til fotballtrening legger Ajax mye 
vekt på fysisk trening. De har to trenere 
med ansvar for hurtighet og koordinasjon. 
Spillernes løpestil og bevegelsesmønster 
filmes og justeres. Alle krefter i løpsretning, 
løpe på tærne, fotisettet under kroppen 
samt kort kontakttid med bakken er fire av 
områdene de fokuserer på. Hensikten er bedre 
hurtighet, bedre arbeidsøkonomi, mindre 
skader og generelt bedre koordinasjon med 
kroppen. Hurtighetstrening har Ajax hatt 
fokus på lenge, men de har justert noe på 
metodikken de siste to årene. De sier de har 
fått svært positive resultater på dette. Blant 
annet sier Christian Eriksen at dette har gitt 
ham god utvikling på hurtigheten. 

 
HURTIGHET: Hurtighet og koordinasjon for 
U15 (basert på fysisk alder) ledet av Ruben 
Jongkind. 

athletic skill Program
Mange av oss i norsk fotball har skrevet 
og lest artikler fra Barcelonas akademi og 
hørt at alt de gjør der er med ball. Ajax 
erkjenner at oppvekstsvilkårene til barn 
består av mye mindre aktivitet og fri lek 
enn tidligere på grunn av all tilgjengelig 
teknologi som medfører mindre aktivitet 
blant unge. Ajax har derfor innført «Athletic 
Skill Program» for spillere fra 9 til 19 år for 
å kompensere på dette. I ukesyklusen ligger 
derfor trening av smidighet/fleksibilitet, 
kjernemuskulatur, kampsport, gymnastikk 
(kroppens orientering i rommet) og 
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fotballspesifikk fitness. Et annet argument 
er de fysiske kravene til fotball er blitt så 
høye og belastningen på leddene i kroppen 
så stor at det er behov for å gjøre kroppen 
enda mer klar for slike fysiske utfordringer.
 

STRETCHING: Stretching for utvikling av 
hurtighet for U15 (basert på fysisk alder) ledet 
av Ruben Jongkind. 

Til forskjell fra Barcelona, som har all fysisk 
påvirkning integrert i fotballøvelsene, skiller 
Ajax fysisk trening fra fotballtreningene. 
Det holistiske Norge vil nok muligens helle 
mot Barcelonas integreringsstil. Jan Willem 
Teunissen, som er den med størst kompetanse 
på fysisk trening, sier at lagstrenerne stort 
sett aldri planlegger intensiteten i treningene 
sammen med han (noe de gjør i Barcelona). 
Intensitetsstyringen kan således bli noe 
tilfeldig og er prisgitt trenernes kompetanse 
på dette. Teunissen er ansvarlig for styrke 
og utholdenhet og trener dette på sine 
treninger, ikke integrert i fotballtreningene. 
Trening av utholdenhet blir ikke eksplisitt 
gjort før i 17 årsalder. 

Vekstspurt
Vi har alle sett lag med 13-14-åringer der 
guttenes fysikk er svært forskjellig. Ansvarlig 
for bevegelse, styrke og utholdenhet i 
akademiet, Jan Willem Teunissen, definerer 
spillernes fysiske alder. Dette påvirker 
gruppeinndelingen, særlig under fysisk 
trening. Det er ikke slik at spillere kun skal 
møte spillere som er kommet like langt som 
en selv. 13-åringer som er små (f.eks Justin 
Kluivert, sønnen til Patrick) kan også trene 
med et år eldre dersom de sportslig sett 
trenger denne utfordringen. Poenget er at 
de er bevisste på spillerens fysiske alder og 
har dette som bakgrunnskunnskap når de 
setter opp ukesyklusen med konkret innhold 
til hver enkelt spiller. 

treningsmengde
Lagene opp til 13 år trener tre ganger i 
uka, de fra 14 til 16 år fire ganger i uka og 
lagene fra 17 til 19 år trener fem ganger i 
uka. I tillegg kommer kamper som er lørdag 

eller søndag. Treningene varer som oftest 
105-135 minutter avhengig av alder, altså 
vesentlig lenger enn de fleste norske lag 
som trener i 90 minutter. Den første timen 
består av ca 30 minutter med fysisk trening 
(Athletic Skill Program) og ca 30 minutter 
med individuell trening. Den andre timen 
består av lagstrening (spill-motspill i ulike 
former). Intensiteten var i treningene var 
relativt høye, men med mange pauser. 
Pausene ble fylt med coaching. 

Video og analyse
Fra 12-13 års alder filmes mange av 
kampene. Koordinatoren som har oversikten 
over hele alderskullet fordeler hvilke 
kamper som skal filmes og avtaler med 
analysetemaet og lagstreneren om hvordan 
dette skal følges opp. Trenerne setter seg 
ned med spillerne og går gjennom kamper. 
De filmer lite på trening, men det er noe de 
vurderer videre. Det jobber fire personer på 
heltid med video og analyse på A-laget og 
i akademiet, men i tillegg er 20 studenter 
fra Universitetet i Amsterdam engasjert til 
analysearbeid. 

 

ANALYSE: Michele Santoni er analysesjef for 
A-laget og er også tett på akademiet. 

Foruten individuell oppfølging på video, 
har de ikke strukturert mental trening inn i 
programmet. Ronald Joorse, som har ansvar 
for kampsport samt er fysisk og mental 
trener fortalte at han hadde noen samtaler 
med spillere, men ikke at det var satt inn i 
en spesiell struktur. 
Selvregulering, å overvåke sin egen 
utvikling, blir ansett som en av de viktigste 
egenskapene for å bli toppspiller. Jeg spurte 
Ruben Jongkind om de fokuserte på dette, 
og det gjorde de ikke. Jeg nevnte den 
nederlandske forskeren Tynke Toering som 
er ansatt på Norges Idrettshøgskole og i 
Norsk Toppfotballsenter og har jobbet mye 
med dette. Interessant er det at Jongkind, 
uka etter jeg var på Ajax akademiet, tok 
kontakt med Tynke Toering for å lære mer 
om dette. Dette er et eksempel på at Ajax tar 
tak i forbedringsområder. 

infrastruktur på filming
Alle banene på akademiet har flere 
perronger som er satt opp for filming. Dette 
har jeg også sett hos flere andre akademier 
(Sporting Lisboa, Barcelona, Espanyol). I 
Norge er det mange som benytter seg av det 
som er rundt av fysiske høyder, og hvis ikke 
det er noen høyde, så er det sjelden man gjør 
noen ekstra tiltak for å få fugleperspektivet. 
Stabæk har i flere år hatt en filmperrong på 
sin nyeste kunstgressbane på Nadderud. Et 
tegn på at filming og analyse er tatt på alvor 
i spillerutviklingen. 
 

NY HALL: Her er den nybygde oppblåsbare 
hallen med Amsterdam Arena i bakgrunnen til 
høyre. Til venstre fremme i bildet ser vi en av de 
mange filmeperrongene. 

Kamparena
Tidligere spilte Ajax-lagene ofte to kamper 
i uka. Dette har de endret nå på grunn av 
belastningen. Kampene er én gang i uka og 
er på lørdag eller søndag. Kun unntaksvis er 
det kamper midt i uka. Ajax har satt opp egne 
serier dersom de mener at det nederlandske 
forbundet organiserer for dårlig kamparena. 
Ajax spiller også kamper med 8, 9 og 10 
spillere på banen i årskullene før 13 år. Ofte 
møter Ajax lag som er ett og to år eldre, slik 
at Ajax-spillerne får riktige utfordringer. De 
deltar også i internasjonale turneringer og 
matches mot de beste jevnaldrende i verden. 

Hvem når lengst og 
konsekvenser for rekruttering
Svært mange spillere ønsker seg til Ajax. 
Ajax rekrutterer et fåtall av disse. Kriteriene 
for rekrutteringen er delt inn i fire: 
Technique, Insight, Personality og Speed. 
Betegnelsene er igjen operasjonalisert i ti 
punkter. Personality og Speed er egenskaper 
de mener er vanskelig å utvikle i stor grad 
og derfor noe som må stå sentralt hos dem 
de rekrutterer. Technique og Insight kan 
utvikles i større grad. Det er bred enighet 
blant trenerne om hva de mener er det 
viktigste blant de spillerne de trener: En 
sterk indre driv til å bli bedre samt evnen 
til å lære. Bryan Roy og Frank de Boer er 
blant dem som sier at det er dette som 
kjennetegner de som virkelig blir gode fra 
de andre som ikke når helt opp. 
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rekruttering fra 6 år
Den første rekrutteringen skjer med 
seksåringer. Alle som vil kan delta på 
slike samlinger, og Ajax stiler med et stort 
trenerapparat som observerer treningene. 
Det foregår en nøye siling, og til slutt står 
det igjen ti spillere som skal være med på 
Ajax sitt U8-lag. Trener for det yngste laget 
har de siste årene vært Dennis de Haan, 
som har vært på Ajax Fotballskole på Ullern. 
Stillingen er 50 % og de Haan jobber på 
barneskole i tillegg. Alle trenerne følger 
også med på motstanderne i kamper, slik at 
de samtidig kan kartlegge om det er noen 
potensielle Ajax-spillere på motstanderlaget. 
I tillegg drar trenerne på andre kamper i ens 
ærend for å kartlegge en spiller de har fått 
tips om. 

rekruttering på fotballskoler
Ajax har fotballskoler for spillere opp til 16 
år, og dette er en viktig rekrutteringsarena. 
Disse fotballskolene foregår i sommerferien. 
Trenerne på fotballskolene har øynene 
åpne for om noen er så spennende at de 
kan ta steget inn i Ajax-akademiet. Og hele 
tiden er de bevisste på at det nåværende 
prestasjonsnivået ikke er den beste 
indikatoren på om de blir gode om fem-ti år. 

Hvem skal ut?
Etter endt sesong vurderes hver spiller 
grundig med et felles skjema på alle lag. 
Lagstreneren, trenerne for laget over og 
under, samt koordinatoren samles og 
noterer hvem som er sikre, hvem som er i 
grenseland og hvem som skal ut neste år. 
Hvis spilleren ikke får fornyet plass i stallen, 
sørger de for at spilleren får god oppfølging 
videre og hjelp til å finne en ny klubb. 

Oppfølging av spillerne 
utenfor banen
Akademisekretær Hans Bijvank sørger for at 
spillerne blir hentet av buss på skolen og kjørt 
til akademiet hvor de spiser lunsj før trening. 

Dette sikrer at alle får riktig matinntak, både i 
mengde og i innhold. Bijvank følger også opp 
spillerne på skolen og andre områder. Blant så 
mange spillere, så er det klart at det også er 
spillere fra ressurssvake familier. Problemer 
utenfor banen påvirker det som skjer på 
banen, så det er viktig at slike energilekkasjer 
blir tatt hånd om. 

benyttelse av 
kompetansemiljøer
Stort sett alle Ajax-trenerne har topp-
spillererfaring. De har også gjennomført det 
som er av trenerkurs, men de har mindre 
akademisk kompetanse. Det Ajax mangler av 
akademisk kompetanse kompenseres med en 
tett relasjon til Universitetet i Amsterdam og 
andre kompetansemiljøer. Ruben Jongkind 
er ansvarlig for hurtighet og koordinasjon, 
men har ikke minst høy kompetanse på 
organisasjonsutvikling. Jongkind og Cruyff 
har tett dialog og kommuniserer tett med 
kompetansemiljøer slik at Ajax akademiet er 
oppdatert på den nyeste kunnskap. 

G18: Ruben Jongkind og Wim Jonk på trening 
med G18 

TEKNISK TRENER: Bryan Roy, som er teknisk trener, har trening med G16 på temaet første berøring. 

Cruyff har for øvrig nylig (april 2012) gått av 
som den øverste lederen i Ajax, men er fortsatt 
rådgiver for akademiet og fungerer tilnærmet 
som før, bare ikke i en formell posisjon. 
Ajax har også et tett samarbeid med de som 
tar trenerutdannelse. På flere lag i Ajax var 

det trenere som var i praksis under sin A-lisens 
utdannelse. A-lisensen krevde blant annet at 
de fulgte ett lag én dag i uka i ett år. 

 miljøet på de toekomst
Når spillerne kommer til akademiet hilser 
alle sammen på hverandre. Det gjelder 
også besøkende til akademiet, og jeg ble 
behandlet på en svært inkluderende måte. 
Respekt blant ledere, trenere og spillere står 
i høysetet i hele klubben. Hver dag møtes 
alle trenerne til lunsj et par timer før trening 
og de skifter i en felles trenergarderobe.

 

INKLUDERENDE: På trening med U-23. Fra 
venstre John Bosman (assistent), Bjørn Frode 
Strand, Rene Stam (keepertrener) og Gery Vink 
(hovedtrener). 

Dette var mange punktvise tiltak som følger 
den retningen de har satt. 
Jeg vil nå forsøke å se om det er noen 
områder norsk fotball kan ta steg. Norsk 
fotball har et verdigrunnlag som vi ikke skal 
rokke ved. Det er mange begrensninger som 
for eksempel at det er mange spillere med 
få trenere og baner. Jeg vil likevel forsøke 
å reflektere over om det er noe vi kan gjøre 
bedre enn vi gjør per 2012.05.23

Hva kan norsk 
fotball lære av 
ajax?
Det er selvsagt stor forskjell på en toppklubb 
som Ajax og de aller fleste norske klubber. 
Likevel er det kanskje noe som vi kan ta med 
oss uten at vi rokker ved vårt verdigrunnlag. 
Her er noen områder. 
Jeg har brukt noen eksempler fra egen 
klubb, Ready, for å skissere noen løsninger 
som vi har gjort. Det betyr ikke at Ready 
har sannheten. Ready er i en prosess der vi 
forsøker å ta steg, og vi vet at vi har langt 
igjen. 
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finne klubbens identitet og 
filosofi og hvilke konsekvenser 
har det
Ajax har en tydelig identitet, filosofi og 
mål. Det virker som om norske klubber 
ikke har en tydelig nok retning. Hvis ikke 
man vet hva man vil, hvordan kan man 
da vite hvordan man skal jobbe? Hvordan 
kan man treffe et mål som man ikke 
vet hvor står? Når man har gjort denne 
prosessen, kan man virkelig gå dypt inn 
i alle prosesser i utviklingen av klubben. 
Dette er det overordnede området som 
norsk fotball etter mitt skjønn kan ta store 
steg innenfor. Dette er også det budskapet 
Toppfotballsenteret har etter sine besøk i 
verdens beste spillerutviklingsmiljøer.
Det neste spørsmålet  for de klubbene som 
har funnet ut sin retning,  er om de klarer å 
la denne retningen være stabil, selv om man 
opplever noe motgang? 

«satsing på unge spillere»
Satsing på unge spillere i Norge handler 
oftest i beste fall at man lar de få sjansen 
på A-laget. Ofte er det på grunn av skader 
på A-laget, og ikke at det er en systematisk 
plan bak det som sier at «om to uker er det 
riktig at han får forsøke seg på A-laget». 
Ajax sier at når en spiller er 18 år, ønsker 
de at han skal være klar for spill for A-laget. 
Spillerutviklingsprogrammet er lagt opp 
slik. Så er det noen unike spillere som klarer 
å komme dit noe før, og det er jo supert. 
Og spillerne i Ajax har hatt trenere og et 
system som har overvåket deres utvikling 
over mange år. I toppklubber og i mange 
breddeklubber i Norge prioriteres det fra 
klubbens side store ressurser på trenere 
til juniorlag, og noen få klubber også på 
gutter og smågutter. Hvilke trenerressurser 
settes inn på 10-åringer? Bryr toppsjefen 
seg nevneverdig om tiåringer? Har klubbens 
øverste sportslig ansvarlig like mye fokus på 
10-åringene som på juniorlaget? Det virker 
på meg som tilnærmet ingen norsk klubber 
kan svare ja på disse spørsmålene. Dersom 
klubben har fokus på å utvikle unge spillere 
fra egen klubb, må også dette kontinuerlig 
gjenspeile hvilket fokus toppledelsen har og 
hvilke ressurser de prioriterer. 

trenerkompetanse i 
barnefotballen og sportsplan
Ajax har lønnede kompetente trenere i 
alle årskull, selvsagt også i barnefotballen.  
Det som skjer fra spillerne er 6 til 12 
år virker å være der gapet fra de beste 
spillerutviklingsmiljøene til de øvrige er 
størst. Tilnærmet alle klubber i norsk fotball 
gir ansvaret til foreldre som driver lagene 

frem til de er 12 år, og deretter starter noen 
klubber med ansettelser av eksterne trenere. 
Hvordan kan vi da sikre at det som skjer i 
trening og i kamp i barnefotballen er god 
menneske- og spillerutvikling? 
Det er ikke mulig å kopiere Ajax på dette 
området, og det er heller ikke et mål. Men 
NFFs mål er å øke kompetansen på feltet 
slik at aktiviteten og læringen forbedres 
betraktelig. En sportsplan som klubbens 
sentrale sportslige personer (f.eks sportslig 
leder og kompetente trenere) har utarbeidet, 
er første fase for å vite hvor man skal. Å få 
alle i klubben til å følge denne planen krever 
samlinger og oppfølging i praksis. En slik 
plan er naturligvis også dynamisk og må 
revideres hvert år. 

Årskullsansvarlige
I andre fase handler det om å få riktige 
personer til å være trenere. I større byer 
og noen klubber i tettbebygde strøk finner 
man mange klubber som har over 50 gutter 
(og 30 jenter) i hvert kull. Med så mange 
spillere bør det være fullt mulig å (deltids-)
ansette trenere som har ansvar for hvert sitt 
kull. Den personen skal stå inne for at alt 
som skjer i dette årskullet er god menneske- 
og spillerutvikling. Da kan den ansvarlige ha 
med seg foreldre eller faddere på treningene. 
I Ready Fotball (i Oslo Vest med ca 650 
spillere) er det tre heltidsansatte på sport, og 
i sine stillinger har de to til tre årskull hver 
fra fem år (2007) til og med 12 år (2000). 
De tre eldste barnefotballagene har ansatte 
trenere i tillegg til årskullsansvarlige. 
Årskullsansvarlig differensierer trenings-
grupper etter nåværende sportslig nivå, 

motivasjon og geografisk beliggenhet. 
Foreldre benyttes på de aller yngste lagene, 
mens de vi kaller «Readyidoler», som er 
spillere fra 99- og 98-kullet, er trenere 
for 8/9-åringer. Øvelsesutvalget er kjent 
for Readyidolene fordi det er de samme 
øvelsene som de har på sine lagstreninger, 
bare med justeringer på avstander og antall 
spillere. Idoler er naturligvis ikke noe Ajax 
gjør, men noe som kan være en spennende 
modell for norske fotball, som har et litt 
større samfynnssyn enn Ajax og dens like. 
På denne måten oppnår vi mer 
homogene treningsgrupper, økt kompe-
tanse på treningsfeltet samt samme 
treningsprinsipper på alle lag i klubben, 
men likevel tilpasset gruppene. 
Kampgrupper deles mer inn i jevne lag, 
slik at det blir relativt jevne kamper, siden 
det ennå ikke er differensiert påmelding i 
barnefotballen. Se mer om jevnbyrdighet i 
neste avsnitt.  
 

differensiert påmelding i 
barnefotballen
I Ajax møter barna matching tilpasset 
sitt nivå. I Norge har det ikke vært noen 
former for differensiering i kamper i 
barnefotballen. Jevne kamper er målet, 
sier NFF, men vi opplever stadig stygge 
sifre. Det har blitt snakket om tiltak som å 
sette inn på en ekstra spiller på banen for 
det laget som ligger under (da blir spillet 
mer komplekst og man får mindre spilletid 
– ikke god spillerutvikling), sette han som 
scorer mye mål på benken eller i mål (er 
det god spillerutvikling for han?) eller la 
motstanderlaget spille seg ut frem til en 

IDOLPROGRAM: Et idolprogram for unge spillere er utviklende for klubbens spillere, det gir økt 
klubbfølelse med sterke forbilder og de aller yngste får bedre fotballopplæring. 
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viss linje (kortsiktig effekt, og den beste av 
disse tre). Ingen av disse tre tar roten av 
problemet. Det er IKKE jevnbyrdighet når 
høyrebacken får ballen tre ganger i løpet 
av en kamp og mister ballen alle gangene, 
mens spissen har ballen 80 % av den tiden 
laget har ballen og lykkes i alt han/hun 
foretar seg. Selv om resultatet blir 5-5, så 
betyr det ikke at det er en jevnbyrdig kamp, 
og slett ikke at det er god spillerutvikling. 
Det kan være store forskjeller innad i lagene, 
og oftest er det nettopp dette. Hva om vi får 
en bedre kamparena med mer homogene 
kampgrupper som møter jevnbyrdig 
motstand? Så må klubbens ledere være så 
dyktige at de håndterer dette kombinert 
med andre hensyn. 
Dette forslaget fikk jeg første gang se i 
agendaen til Oslo Fotballkrets’ sitt møte 
med daglig ledere i november 2011. Det var 
kun noe som skulle opp til diskusjon, men 
meget innovativt av fotballkretsen i en svært 
hektisk hverdag. 
Differensiert påmelding vil kun være synlig 
for den som melder på lagene gjennom 
påmeldingssystemet FIKS, og vil ikke synes 
for spillere eller trenere. På denne måten 
kan man dele inn kampgruppene mer etter 
nivå og dermed oppnå jevnbyrdighet innad 
i lagene. NFF ønsker jevnbyrdighet i kamper 
i barnefotballen, og på denne måten oppnår 
vi både jevnere resultater i kamper, men 
vel så viktig er det at det er jevnt internt i 
lagene. 

syverkamper ett år lenger 
– med offside
Nå som jeg har vært hos Ajax som starter 
med elleverfotball tidligere, så kunne man 
kanskje tro at jeg ville gå inn for å følge 
den trenden? Det individuelle nivået til 
Ajax-spillerne er et godt stykke foran de 
fleste norske 13-åringer. Det hevdes i noen 
miljøer at norske spillere må bli bedre på 
å takle økte krav til tid og rom, samt at vi 
må ha mer tid med ballen. I elleverfotball 
deler du ballen med 21 andre. I syverfotball 
deler du med 13 andre, og du er også mye 
mer involvert, siden det er så mye kortere 
avstander. På syverfotball med halv bane vil 
fysiske egenskaper bli mindre viktig. De som 
er gode på forståelse, andrebevegelse og 
orientering før ballmottak vil bli belønnet 
på en mindre bane i større grad enn på en 
elleverbane. Noen kretser i norsk fotball 
har innført obligatoriske syverkamper for 
13-åringer. Jeg tror dette er riktig vei å gå, 
men det kanskje bør være med offside, slik 
at barna lærer «det riktige fotballspillet». 
I Norge har vi syverfotball fra 11 år, og 
femmerfotball før det. Hvis vi får offside 
fra det første året med syver, vil dette være 
en del av syverfotballen, og barna vil lære 

dette fort. I Barcelona har de offside på siste 
fjerdedel for åtteåringer. Norske barn er 
ikke mindre intelligente enn spanske barn. 
Dette vil muligens gi økt forståelse for tid og 
rom i tidligere alder. 
Det er helt klart en utfordring med økte krav 
til dommeren, men denne utfordringen må 
norsk fotball ta. Det er barnas beste som 
skal stå i fokus. Det betyr bare at klubbene 
må sette høyere krav til dommerne sine.  

 

akademier
Et tiltak for å få bedre trenere er å få inn 
mer inntekter. Mange klubber har startet 
akademier/fotballfritidsordning, og det 
er mange måte å drive dette på. Felles for 
dem er at det er ekstra aktivitet rett etter 
skoletid, det er ofte relativt kompetente 
trenere og det koster ekstra. At man får økt 
aktivitet og ikke minst at aktiviteten skjer i 
den tiden banene er ledig er jo veldig bra. 
Så er spørsmålet om akademiet er en del 
av spillerutviklingsmodellen eller om det 
hovedsakelig har et økonomisk fokus for 
å redde klubbens manglende inntekter. 
Uansett vil økonomien forhåpentligvis 
gå tilbake til bedre aktivitet på feltet. På 
Østlandet har mange klubber satt i gang 
dette. Lyn Fotball var en av de første 
klubbene med akademi. De har fått opp 
mange gode spillere og har fostret den 
eneste norske spiller som befinner seg på 
listen over de 100 mest talentfulle spillerne 
i verden, Mats Møller Dæhli, etter kåring av 
Football Wonderkids. 

foreldreopplæring
Ajax har merket det. Samfunnet er i 
endring. Før hadde man respekt for ledere, 
trenere, lærere og andre autoriteter i kraft 
av sin posisjon. Nå hjelper ikke posisjonen 
lenger. Man må vise at man har kompetanse 
på det man driver med, og først da kan 
man få respekt. Og det er ikke alltid det 
er nok heller. Derfor er det viktig å få 

BARCELONA: Her ser vi Barcelonas syvåringer (født i 2004) i desember 2011. Den hvite streken 
som hvit nummer 8 står på er offside-linja. Disse syvåringene forstod dette, og det bør innføres på 
syverkamper i norsk fotball også, og da gjerne fra midtstreken som i elleverkamper. 

foreldrene på lag med klubben, slik at de 
ikke annullerer det vi sier til barna. Klubben 
må vise forståelse overfor foreldrene, 
samtidig som klubben formidler tydelig hva 
den står for samt gir foreldrene innspill på 
hvordan de kan bidra til å utdanne gode 
mennesker og fotballspillere. I Ready hadde 
vi kamplederkurs i barnefotballen i april, og 
42 foreldre dukket opp, i gjennomsnitt mer 
enn én forelder per lag. 42 foreldre hadde 

nok ikke dukket opp hvis vi kun sendte en 
generell mail eller hadde lagt ut invitasjon 
på hjemmesiden. Man må legge ned 
ekstra krefter for å finne den motivasjonen 
foreldrene har, slik at de virkelig VIL delta på 
slike kurs. Så er det viktig å ta tak i foreldre 
som IKKE følger klubbens retningslinjer om 
for eksempel rett kampledelse. Hvis de ikke 
følger klubbens retningslinjer, så kan ikke 
klubben beholde dem fordi de ikke har noen 
andre. Da blir retningen klubben har valgt 
annullert. 

anlegg
Ajax har ingen problemer med tilgjengelighet 
på baner. I Norge mases det med rette på at 
det mangler anlegg. Det er nok likevel mulig 
å gjøre det bedre enn det gjøres nå. Når jeg 
kjører forbi fotballbaner, så tror jeg aldri jeg 
har sett en bane som er helt full (hvis det 
ikke er cuper). Hvor mange barn er det på 
en full fotballbane?  Jeg vil påstå at det er 
mulig å ha 80 barn under ti år på en halvdel 
og 50 ungdommer på den andre halvdelen. 
Med smålagsspill og andre arealgunstige 
øvelser, så er dette mulig. Så kan man heller 
ha én trening i uka der man spiller over litt 
større arealer. 
NFFs Øyvind Larsen har tidligere skissert 
hvordan man kan lage mange småbaner med 
spill tre mot tre på en bane. Smålagsspill er 
svært lite plasskrevende, særlig om man 
bruker føring over linja eller minimål som 
mål. 
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Bildet nedenfor viser en baneplan for 
en trening med 40 niåringer på en kvart 
elleverbane i Ready. Det er fullt mulig å gi 
de yngste barna banetid på kunstgresset, 
men det må prioriteres. 

 

Opp- og nedrykk i 
ungdomsfotballen utsettes 
minst ett år
«Alle» sier at man skal fokusere på 
spillerutvikling og ikke på resultater. De 
fleste klubbene er med på dette, men det 
er verre å følge opp når de strukturelle 
rammene gjør dette vanskelig. I Oslo 
Fotballkrets (som arrangerer en svært stor 
andel av kampene i norsk fotball) er det 
krav til resultater når lagene starter i 14-års 
serien. Det er 37 lag som har meldt seg selv 
opp i 1.divisjon (4 avdelinger a 9-10 lag) på 
våren, og kun rundt 16 av dem får fortsette 
i 1.divisjon etter sommerferien (pluss de 4 
avdelingsvinnerne fra 2.divisjon). Hvis man 
havner i 2.divisjon, går de mest ambisiøse 
spillerne til de klubbene som spiller i 
1.divisjon året etter. Klubber som driver 
god spillerutvikling kan bli veldig lidende 
av dette. Og dette påvirker også spillestilen 
i kampene. Lag som har en langsiktig plan 
med en spillestil som er krevende, men 
som kanskje ikke gir så gode resultater i 
en periode der fysikk avgjør mye, vil tape 
mye på dette. Og kanskje blir de fristet til 
å spille på en annen måte, fordi man da 
beholder en bedre kamparena for sine 
spillere. Nåværende modell var kanskje god 
for ti år siden da svært få klubber tok egen 
spillerutvikling på alvor. Det har skjedd 

PLASS TIL MANGE: Baneoppsett med en kvart bane som inneholder seks stasjoner med 6-8 spillere 
på hver stasjon. Det gir god utnyttelse av både baner og mål samt at treningen blir effektiv. 

mye de siste årene, og strukturene bør nok 
endres. 
Hva om påmelding til serie fortsetter 
og forskyves ett år, altså at man velger 
selv hvilken divisjon man skal spille i? 

Så kan man på høsten i 15 års serien 
ha kvalifiseringssystemer for de ulike 
divisjonene. Det er vel ingen klubber som 
ønsker å tape med store sifre i mange 
kamper, så man ønsker vel å melde laget 
på der det bør høre hjemme. Det vil gjøre 
kamper mindre resultatorienterte, noe både 
NFF og klubbene ønsker. 

Økt ressursbruk nasjonalt på 
barnefotball
Vi hører om spillerutviklingstiltak både 
nasjonalt og i klubber for spillere som er 
13 år og eldre. Dessverre skjer det svært 
lite med utviklingsfokus i barnefotball. 
Norsk Toppfotballsenter ((TFS) arrangerte 
for eksempel i mars 2012 et seminar om 
fysisk trening i fotball. Der var fokuset 
seniorfotball. Nå er mandatet til TFS rettet 
mot toppklubber, men det er likevel et 
eksempel på læringsarenaer der fokuset ikke 
er på spillerutvikling i ung alder. Så vidt jeg 
har fått med meg er det få seminarer som for 
eksempel beskriver hvordan 10-åringer bør 
trene for å oppnå best mulig fotballhurtighet 
som seniorspiller. Vi har trenerkursene med 
C-lisens som er beregnet på foreldretrenere, 
der hensikten blant annet er å skape bedre 
aktivitet og beholde barna i fotballen. 
Dette er viktig, men kanskje vi bør også ha 
læringsarenaer hvor vi kan gå i helt i det 

dypeste på forskningen på hvordan utvikle 
barn best mulig? Smålagsspill er en veldig 
god aktivitet, men de gjør ikke bare det i 
Barcelona, Sporting Lisboa og Ajax. Vi bør 
strekke oss enda lenger. 
Det er mange veier til Rom. Man må likevel 
velge en vei og følge den. En buss hvor 
passasjerene er uenig om hvor man skal 
og/eller er uenige om hvilken vei man skal 
velge gir betydelige utfordringer. Er man 
samstemte kommer man fortere frem og 
med mindre ressursbruk. 
Etter å ha besøkt Ajax, Barcelona og Sporting 
Lisboa samt fått innblikk og erfart hvordan 
andre gode miljøer jobber, har jeg vært så 
kjepphøy at jeg har laget min foreløpige 
formell for optimal klubbdrift, som gjelder 
både for toppklubber og breddeklubber, 
både i by og på land: 
• Stabil klubbledelse over flere år 
• Høy komplementær bransjekompetanse 
• Smittende positiv energi og engasjement 

til alle spillere, foreldre, trenere, ledere 
og andre rundt klubben. 

• En helhetlig strategi og retning med 
tiltaksplan (sportsplan), f.eks med spiller-
utvikling- og trenerutviklingsmodell som 
er forankret og inkludert i alle ledd. 

Vi gleder oss over flotte fotballopplevelser 
over hele landet! Ha en flott sommersesong 
videre! 
For tilbakemeldinger/kommentarer: 
Send mail til bjorn.frode.strand@gmail.com




