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Glede - Mestring - Raushet

Barnefotballen i Røa

Røa IL – «En klubb å være stolt av»

Følge Røas verdier:

Glede

Hos oss er det viktig å etablere gode holdninger (som likeverd og respekt)som gjør at alle har 
glede av å være hos oss

Mestring

Hos oss betyr dette at alle skal ha kompetanse og kunnskap som fører til personlig utvikling 
og en følelse av mestring

Raushet

Hos oss innebærer dette å inkludere alle. Røa IL skal favne både ung, gammel og aktive og 
ikke-aktive gjennom ulike grupper
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NFFs verdigrunnlag i barnefotballen

Det aller viktigste er at de voksne legger til rette for morsom 
fotballaktivitet - slik at alle trives og har passe utfordringer. 

Morsom aktivitet er god læring og stimulerer til aktivitet også utenom 
lagstreningene. 

Barnefotballen skal preges av trivsel, av trygghet og av at barna 
opplever mestring! 

• Fotball for alle

• Trygghet + Mestring = Trivsel og utvikling

• Fair Play

• Alles felles ansvar!

• I Røa betyr dette:

– Fotballen i Røa er for alle! 

– Et godt sosialt miljø – gøy og utviklende
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Barnefotball i Røa
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Vi spiller etter Fair Play prinsippet

• Fair Play dreier seg om mer enn å unngå gule og røde kort. Fair Play 
handler om hvordan vi oppfører oss mot hverandre, både på og 
utenfor banen!

• Alle tilknyttet fotballmiljøene har et ansvar for å følge de normer, 
regler og retningslinjer som skaper verdier og holdninger vi kan være 
stolte av 

• Norges Fotballforbund er opptatt av at alle spillere, trenere, 
dommere, ledere, foreldre/foresatte, publikum og andre skal 
engasjere seg og bidra til at vi har et fotballmiljø preget av trivsel og 
trygghet
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Ti virkemidler: 

• Trygghet og mestring hånd i hånd 

• Viktigst å spille med venner

• Alle skal spille like mye

• Fokusere på fremgang og utvikling og ikke seier eller tap

• Mer aktivitet hele tiden

• Smålagsspill

• Stor og tilpasset aktivitet i økta

• Allsidig aktivitet

• Mange gode anlegg

• Klubben er sjefen
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• Foreldrebidrag er avgjørende

• Nødvendige og anbefalte 
foreldreroller

– Trenere

– Assistenttrenere

– Lagledere

– Ansvarlige for sosiale 
arrangementer

– Ansvarlige for dugnad

– Ansvarlige for cuper

– Utstyrsansvarlig 

– Heiagjeng

– Skolisseknyttere

– Trøstere

– Sjåfører

Foreldrerollen – de viktigste! 
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• Røa IL krever politiattest av 
alle ansatte og frivillige som 
skal utføre oppgaver for 
klubben som innebærer et 
tillits- eller ansvarsforhold 
overfor mindreårige eller 
mennesker med 
utviklingshemming.

• Røa IL skal være et trygt sted å være 
for alle, særlig for barn og unge. 
Dessverre har vi sett eksempler i 
samfunnet som gjør at det er nødvendig 
å kontrollere voksne som utfører 
oppgaver som innebærer et tillits- eller 
ansvarsforhold overfor mindreårige eller 
personer med psykisk 
utviklingshemming. Stadig flere i frivillig 
sektor har innført krav om politiattest.

Hvorfor politiattest?
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Politiattest for de frivillige

Hvilke opplysninger fremgår av 
politiattesten?

• Politiattesten inneholder opplysninger 
om en person for tiden er siktet/tiltalt 
eller tidligere er ilagt forelegg/dømt for 
brudd på enkelte bestemmelser i 
straffeloven om seksualforbrytelser. 
Lokale lag har ikke anledning til å 
innhente politiattest for andre straffbare 
forhold. 
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• Oppstart på Lille Kunstgress så snart snøen er borte

• Trenere fra akademi og ungdomsfotball er med de fire første øktene 
for å gi trenerne en god inngang og oppstart

• Trenere og støtteapparat må på plass

• Treningstider må på plass

• Barnefotballkveld i klubbhuset på Røa i løpet av april

• Trenerkveld for 2010-årgangen i tidlig mai

• Alle får spillertrøye

• Alle lag får baller, kjegler, vester og førstehjelpsskrin

• Overtrekksdress, shorts og sokker kjøpes på Gmax Storo

• Tilbud om trenerkurs

• Trenerforum i klubben
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Barnefotballen i Røa - hva nå? 
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• Allidretten brukes som fundament og 
utgangspunkt

– Trenerne som melder seg får opplæring 
og veiledning før øktene, og skal stå 
bedre rustet til å starte eget lags aktivitet

• Treningene starter i slutten av mars. 

• Alle økter skjer nede på Røabanen kl. 
17.30 på torsdager

• Foreldre som har lyst til å ha et verv 
rundt sitt lag må gjerne gi beskjed til 
ola@roail.no, om de ikke fikk satt seg 
opp på lista i møtet
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Veien fra allidretten

mailto:ola@roail.no
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Organisering

Treningsgrupper og lag

• Treningsgruppene forankres i forhold til skoletilhørighet. Videre 
organisering avhenger av antall spillere. 

• Fra hver treningsgruppe vil det meldes på lag basert på antall spillere

• Det bør være 8 spillere per 5er-lag

• En trening i uka – oppfordrer til allsidig aktivitet og fri lek gjennom uka! 

• Seriekamper spilles 3v3/5v5 i egenorganiserte lørdagsturneringer mot 
lokale lag – påmeldingsfrist 31. mars!

• Deltakelse i 2-4 cuper ila sesongen

Fotball er frivillig, men man bør delta på det man melder seg på! 
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Cuper
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Barnefotballen i Røa

April Røa Cup 22.-23. april

Juni Ready 3v3 18.jun

Sommerferie

September Røa Cup 9.-10. september

Oktober Fossum Cup 14.-15. oktober
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Årstrinnsansvarlig

Laget

Laget

Laget

Skolegruppe

Laget

Laget

Laget

Skolegruppe

Laget

Laget

Laget

Skolegruppe

Organisering

• Skolegruppen trener sammen

• Skolegruppene har noen felles 
treninger og sosialt samvær ila året

• En årstrinnsansvarlig for hvert 
kjønn

• Årstrinnsansvarlige har dialog på 
tvers av skoler og klasser, men også 
kjønn

• Trenerforum gir veiledning for 
trenere i tillegg til sportsplan
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Trenerforum

Årstrinnsansvarlig

Laget

Laget

Laget

Skolegruppe

Laget

Laget

Laget

Skolegruppe

Laget

Laget

Laget

Skolegruppe

Andre 
grupper i 
Røa Fotball:
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Organisering
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Barnefotballen i Røa – oppsummering!

• Det etableres lag på Røas tre skoler: Bogstad, Huseby og Lysejordet

• Lagene baseres i første omgang på klasser, deretter på skoler

Trenere

• Alle barnelag har foreldretrenere

• Blir tilbudt kursing gjennom fotballkrets og forbund, samt internt

• Høy trenertetthet er en kjempefordel

Spillet

• Kretsen setter opp avdelinger, hvert lag kontakter motstander og 
finner kamptid

• Spilles 5er-fotball, 3er-cuper er et supert supplement

Foreldrerollen

• Flere engasjerte foreldre gir bedre kultur og gjør alt mer morsomt
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• Ekstratilbud for de ivrige

• Går i tre bolker: Høst (fra skolestart i august til jul), Vinter (fra 
skolestart januar til påske) og Vår (fra påskeslutt til skoleslutt juni)

• Mulighet for å være med 1-3 ganger i uken

• Her trener vi på tvers av skoler og klasser
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Røa Fotballakademi
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• Barna deltar på mange 
arenaer

• Hver arena medfører en 
gitt belastning – både 
mentalt og fysisk

• Unngå overorganisering 
av barna – sørg for at 
arenaene er i balanse og 
samsvar med hverandre
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Arenamodellen
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• Møt fram til kamp og trening – barna ønsker det

• Gi oppmuntring til alle spillerne under kampen– ikke bare din datter eller sønn

• Oppmuntre i medgang og motgang – ikke gi kritikk

• Respekter lagleders bruk av spillere

• Se på dommeren som en veileder – ikke kritiser avgjørelsene

• Stimuler og oppmuntre ditt barn til å delta – ikke press det

• Spør om kampen var morsom og spennende– ikke bare om resultatet

• Sørg for riktig og fornuftig utstyr – ikke overdriv

• Vis respekt for klubbens arbeid – ta initiativ til årlig foreldremøte for å avklare holdninger 
og ambisjoner

• Tenk på at det er ditt barn som spiller fotball– ikke du
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Barnefotball i Røa – foreldrevett! 
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Kontaktinfo

• Ola Mjønes Loe, Fotballsjef

ola@roail.no

48220733

• Kathrine Godager, styremedlem ansvar barnefotball

Kathrine.Godager@idrettsforbundet.no

• Thomas Berg-Nielsen, styreleder

tbergn@gmail.com
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Røa IL
Besøksadresse: Kristian Auberts vei 20, 0760 Oslo

Telefon: 22 50 31 55  / E-post: post@roail.no / Web: www.roail.no

http://www.roail.no/

