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2 Introduksjon 
 

2.1 Formål og målgruppe 

Dette dokumentet beskriver sport barn og ungdom som inkluderer alle gutte- og jentelag. 

Guttelagene som hører inn under sport utvikling inkluderes ikke her. FFO-håndboken fungerer som 

Vikings referansepunkt for å kvalitetssikre og utvikle den sportslige aktiviteten på Viking FKs 

Fotballfritidsordning 

Viking skal drive et målbevisst, tilpasset og godt organisert fotballtilbud. 

Planen skal gjennomgås årlig og revideres om nødvendig.  

2.2 Viking FK; visjon og verdier  

I Viking skal alle skal være velkomne – og alle skal få et tilrettelagt og godt sportslig tilbud. Dette 

tilbudet er basert på innsats fra frivillige foreldre/foresatte, med støtte fra klubben. 

Alle våre medlemmer skal bli tatt imot på en god måte, og føle seg verdsatt. Et godt sportslig tilbud 

betyr at Viking skal ha høye kvalitetsutviklende standarder innen holdninger, miljø og trening. 

Viking sin visjon er: 

Sammen skaper vi store øyeblikk 

Vår visjon skal beskrive hvordan vi vil ha det i vår verden, hvilke drømmer vi har og hva vi skal strekke 

oss etter. Sentralt i forståelsen av visjonen står utvikling, fotballglede, muligheter og utfordringer for 

alle: 

Våre verdier er: 

Vinnervilje – Modige – Ryddige 

Våre verdier skal bidra til å hjelpe oss i det arbeidet vi gjør. Vi skal styre etter og måle oss mot disse 

verdiene.  

Med Sammen mener vi at fotball er en lagidrett hvor det er fellesskapet som gjelder fremfor det 

individuelle. Sammen står vi sterkere og veien blir enda kjekkere.  

Med Skaper mener vi å utvikle og bygge.  

Med Store øyeblikk mener vi glede, seier, mål, redning og fremgang. De små øyeblikk kan være store. 

Vi ønsker å skape idrettsglede på alle nivåer.  

Verdiene skal hjelpe oss til å opptre og å være en forbilledlig klubb både for klubbens medlemmer og 

de rundt oss. Vi står opp for hverandre, vi jobber hardt for å nå våre mål og gir alt for Viking FK, vi 

ønsker å vise vinnervilje! Vi tør å prøve og det er lov å feile. Vi tør å si ifra, vi tør å være modige! Vi 

opptrer ryddig og med respekt ovenfor hverandre og de rundt oss. Klubben er sjef. Vi ser ordentlige 

ut i Vikingtøy og opptrer som gode Vikingambassadører. 

Andre verdier som er viktige for Viking FK er utvikling, respekt og det å være likandes.  

Vår strategi for å oppnå overnevnte visjon er: 

• Å drive god spiller- og trenerutvikling. 

• Å fokusere på sportslig utvikling og langsiktighet fremfor øyeblikkelighet og enkeltresultater. 



• Å utvikle kvalifiserte trenere til lagene, som arbeider i henhold til sportsplanen. 

• At alle lag i barne- og ungdomsavdelingen skal ha et tilrettelagt og koordinert trenings-

opplegg med egne mål og planer for sesongen i tråd med den overordnede sportsplanen. 

• Å være en pådriver for god folkehelse og sunne livsverdier. 

• Å fremme verdier som felleskap, tilhørighet og vennskap. 

• Å bidra til gode mestringsopplevelser for fotballspillere i alle aldre. 

3 Holdning, motivasjon og miljø  
 

3.1  Holdninger  

I Viking ønsker vi å jobbe aktivt med å formidle god oppførsel og Fair Play - holdninger, og vi vil 

instruktørene våre skal være gode rollemodeller for barn og ungdom.  

Det holdningsskapende arbeidet starter fra barnas første dag på FFO. Sentrale begreper for hver 

enkelt spiller, leder og trener i denne sammenheng er ansvar, respekt, disiplin, lojalitet og toleranse. 

3.2 Veiledning gjennom positiv feedback  

Vi skal sørge for at all veiledning skjer i en positiv tone. Det å forsøke å skape utvikling gjennom å 

påpeke det negative, og kun dette, gir minimal læringseffekt på lang sikt. En ender opp med redde og 

utrygge fotballspillere som binder seg i frykt for å gjøre feil. I Viking skal vi etterstrebe positive 

tilbakemeldinger som vektlegger det som er bra, før en påpeker hvordan dette kan bli enda bedre.  

3.3 Miljø  

Vi ønsker at en dag på FFO skal være et høydepunkt i barnas dag. Det er et sted de skal komme til 

etter skolen er slutt hvor de kan oppleve trygge rammer. Her skal de bli sett både på og utenfor 

fotballbanen, og få sjansen til å utvikle seg på disse områdene og stifte nye bekjentskap på tvers av 

skoler.  Våre instruktører skal jobbe for dette ved å være åpne, positive, ryddige og samarbeidsvillige.  

3.4 Fair Play 

Fair Play handler om hvordan vi oppfører oss mot hverandre, både på og utenfor banen. Ingen 

stenges ute av sosial eller kulturell grunn, kjønn, nivå, funksjonshemming, seksuell orientering eller 

annet. 

Fair Play er viktig i Viking. Dette vises først og fremst igjen i det daglige ved at alle voksne tilknyttet 

klubben skal ha fokus på Fair Play både på og utenfor banen. Ved å være gode rollemodeller 

overføres Fair Play holdninger til barn og unge gjennom informasjon og de voksnes holdninger.  

3.5 Retningslinjer/regler 

Bekledning: 

- Barna på FFO skal ha på seg skikkelige klær til å spille fotball i: 

o Fotballsko 

o Leggbeskyttere 

o Treningstøy 

o Ulltøy ved behov 

o Regntøy ved behov 

o Ekstra varme klær til vinteren 



→Ved feil bekledning gjentatte ganger vil ikke barna få lov til å være med på den sportslige 

aktiviteten den aktuelle dagen.  

 

Generelt 

- Vi er snille med hverandre og prøver så godt vi kan å inkludere alle. 

- Hvis noen ikke er greie med oss sier vi det til en av de voksne istedenfor å gjøre noe slemt 

tilbake. 

- Det er nulltoleranse for vold og mobbing. 

- Vi går ikke ned i underetasjen om ikke instruktør har sagt det er greit. 

- Vi oppholder oss der vi skal og gjemmer oss ikke bort på toaletter eller andre steder. 

- Vi lytter til beskjedene de voksne gir oss. 

- Det er ikke lov å forlate spisesalen uten å gi beskjed. Hvis man må gå tidligere fra FFO skal en 

foresatt ha gitt beskjed til en av de ansatte om dette. 

- Ikke lov å oppholde seg i garderober, gangen osv. utenom skiftning. 

 

Utendørs 

- Hvis vi har med sykkel så setter vi den fint fra oss. 

- Det er ikke lov å oppholde seg utendørs uten å ha fått tillatelse av de ansatte. 

På fotballbanen 

- Under fotballtreningen følger man med når treneren prater og respekterer han/henne og 

resten av gruppa. 

- Når trener blåser i fløyta skal man følge med og høre på hva treneren sier.  

- Klatring i mål og herjing med utstyr er ikke tillatt. 

- Generelle retningslinjer om oppførsel gjelder fortsatt. 

- Vi er opptatt av holdningsarbeidet på fotballbanen og ønsker å fokusere på positiv feedback 

mellom barna og gode holdninger. 

3.6 Konsekvenser 

Brudd på retningslinjer fastsatt av klubb medfører sanksjoner mot spilleren avhengig av alder og grad 

av alvorlighet. På FFO skal vi har retningslinjer og rammer det er forventet at barna følger. 

Forventningene skal være avklart på forhånd ved at barn og foresatte setter seg godt inni hva vi som 

klubb har skrevet over. 

Innenfor de satte rammene er det forventet at barna følger retningslinjene. Vi er opptatt av å 

forsterke positive hendelser og bruke mye dialog i arbeidet vårt, men det vil ved oppførsel som ikke 

samsvarer med satte regler være nødvendig med noen konsekvenser. Vi søker etter å drive med 

oppdragelse på en måte som ikke skaper frykt, men på en måte som kan påvirke barna som ikke 

følger retningslinjer. Dette kan gjøres ved å ta dem til side og prate med dem, ved å ta dem ut av 

aktivitet eller ved å samle gruppen for å gå igjennom uønsket oppførsel i plenum uten å fokusere på 

barn individuelt, men heller ved å peke på kollektive konsekvenser. Instruktørene har alltid ansvaret 

for at alle på FFO skal ha en god opplevelse og føle trygghet, og noen ganger må de være tydelige og 

bestemte for å sikre at uønsket oppførsel ikke går utover resten. 

Barna skal som hovedregel få være med å bestemme noen interne rammer og i dialog med 

instruktører løse ulike problemer.  



Dersom dette blir aktuelt, skal foreldrene alltid informeres. 

4 Sportslig 
4.1 Hovedintensjon  

Via Viking FKs FFO ønsker vå å skape gode rammer god spillerutvikling ved å være et supplement til 

de normale treningene man gjør i klubben sin ellers. For barn i denne alderen er FFO en ypperlig 

arena for å få flere timer med fotball og ved å trene sammen med andre ivrige og likesinnede barn.  

Vårt arbeid skal være utviklingsorientert, og vi skal være tydelige på at resultatet ikke skal være det 

viktigste med kampene. Kamper skal være arena hvor man skal få øve og få lov til å utforske spillet og 

søke mestring og utfordring i differensierte omgivelser.  

I Viking FK ønsker vi å bygge opp et utviklingsorientert løp hvor man fokuserer på å utvikle 

fotballferdigheten. Dette vil si hensiktsmessige handlingsvalg og handlinger for å skape og utnytte 

spillsituasjoner til fordel for eget lag. Intensjonen er å bruke trening for å gjenskape kampens klima 

slik at enkeltspillere får øving i å foreta seg de rette valgene.  

Hovedintensjonen til Viking FK er å utvikle spillende å fokusere på å gi spillerne god skolering i: 

• Hurtig pasningsspill  

o God pasnings - mottaksferdighet  

o Spille seg ut fra pressede situasjoner og kontrollere banespillet 

• Gode 1 mot 1 ferdigheter offensivt og defensivt  

o Praktisere situasjonsbaserte øvelser 

• Gode relasjonelle ferdigheter 

o Taktisk skolering av spillerne  

• Skape og utnytte rom 

o Skape spillsituasjoner med press på tid og rom for å øve frem gode handlingsvalg.  

4.2 Differensiering 

I Viking skal vi være opptatt av å skape differensierte læringsplattformer. Dette handler hovedsakelig 

om å være i stand til å tilby alle våre barn og unge muligheter for å kunne oppleve mestring og 

utfordring på fotballbanen. I en slalåmbakke kan alle stille seg i toppen av en sort løype, men det 

betyr ikke at alle bør sette utfor der. Man tilpasser løypen etter sitt behov og ser gradvis mer og mer 

fremgang med mål om å klare den sorte løypa på sikt. Slik er det også i fotballen, man må få tid til å 

utvikle seg i et miljø som er tilpasset nivået der og da. Å kunne differensiere handler ikke om hvor 

god man er teknisk sett, det er mer komplekst enn det. Modenhet og fysikk spiller stor rolle og er en 

veldig sentral faktor i spillerutvikling. Med utgangspunkt i dette skal vi i Viking FK differensiere ut ifra 

følgende kriterier på FFO når det er nok barn og instruktører til det: 

1. Modenhet – Evnen til å ta hensynsmessige handlingsvalg og handlinger 

2. Ivrighet – Evnen til å ta ansvar for egen utvikling. Viking ønsker spillere med en indre driv og 

som ønsker å utvikle seg som fotballspiller 

3. Ferdighet – Evnen til å utføre handlinger med ballferdighet til fordel for eget lag 

4. Holdninger og oppførsel – Evnen til å være en god medspiller. Vi skal også utvikle 

mennesker!  

5. Skole og sosial tilhørighet – jo eldre de blir, jo mindre hensyn tas til skole. I Viking skal man 

også få venner på tvers av skoler og klasser.  

Ingen faste grupper, men dynamisk flyt i takt med utvikling.  



4.3 Trenerens rolle i utvikling 

Trenerens hovedoppgave er å skape idrettsglede. Fotball skal være gøy, og uansett nivå og 

ambisjoner ønsker vi at barn og unge drar hjem fra Viking-trening med et smil om munnen. Ikke alle 

blir fotballproffer, men på deres vei gjennom barndommen ønsker vi at de skal sitte igjen med 

minner for resten av livet fra deres tilværelse i Viking.  

Videre skal også treneren være i stand til å legge til rette for treningssammenheng. Dette blir 

viktigere jo eldre barna blir. For å bidra til at spillernes fotballferdighet skal bli bedre, må du som 

trener ha kunnskap om fotballspillet og fotballtrening, kunnskap om formidling og kunnskap om 

spillerne du skal påvirke. Dette vil si at formidling og pedagogikk er vel så viktig som hvor mye man 

kan om fotball. Man skal skape et miljø for utvikling, samtidig som man skal navigere seg omkring 

unge menneskers følelser og atferd.  

For å kunne mestre en slik kompleksitet ønsker vi at trenere i Viking skal være forberedte og 

reflekterte i sin tilværelse. Med dette menes det at man har tenkt igjennom sin metodikk og forstår 

hvordan man kan påvirke med sin fremtreden. Vi ønsker en eksplisitt type læring ved at man som 

trener instruerer, samtidig som vi ønsker å ha implisitte læring ved at spillere får lov til å utforske 

valgmuligheter i spill-motspill. 

Ved veiledning handler mye om treneren og hvordan denne personen fremstår. I denne rollen ligger 

det at man skal observere og forstå enkeltspillere og spillergruppa for å kunne velge den rette 

pedagogiske innfallsvinkelen. Man skiller mellom å ha en induktiv tilnærming og en deduktiv 

tilnærming. Den induktive tilnærmingen handler om å løse problemer i felleskap, mens den 

deduktive handler om at trener en kunnskapsformidler og problemløseren. En kombinasjon er det 

man ønsker i Viking, men med hovedfokus på å utfordre spillere til å løse situasjoner. Uansett hvilken 

rolle man velger som pedagogisk innfallsvinkel er det viktig å reflektere gjennom tilnærmingen man 

velger. Man skal være komfortabel i rollen som trener.  

Virkemidler vi benytter oss av i Viking: 

- Korte effektive samlinger 

- Konkrete momenter for trening og øvelser 

- Få frem bilder i øvelser og spill som bygger opp om momenter. Dette gjøres mest effektivt 

ved hurtige «frys». 

- Spørrende tilnærming, både i plenum og individuelt om man har flere trenere. 

4.4 Hospitering 

Hospitering vil si at spillere får trene og eventuelt spille kamp med et annet lag, eller med eldre 
spillere. Vi ønsker hele tiden å utfordre spillerne på det nivået de ligger på. Dette kan gjøres at 
spillere i perioder utfordres ved å flyttes opp en årgang, eller at det skjer i en fast ordning.  
 
Viking FK ønsker å legge til rette for hospitering hos de spillerne som har et behov for de, men vi 
ønsker å ha retningslinjer for dette. Hovedsakelig skal det være beslutninger som tas i samråd med 
kullkoordinatorer og sportslig leder. Sportslig behov skal vektlegges sammen med sosiale behov og 
ønsker, samtidig skal spilleren som hospiterer være i stand til å utfordre de på det høyeste sportslige 
nivået på kullet over.  
 
Ved hospitering på kamper skal ikke trenere håndplukke spillere de ønsker. Kullkoordinatorer skal 
være med i prosessen, og man skal ta hensyn til totalbelastning. Hovedregelen er at man først 
forsøker å bruke spillere fra andre lag på kullet før man ser nedover i årskullene om det ikke er en 
fast hospitering som ligger til grunne.  



 

 

 


