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1. Klubbhåndbok og sportsplan 

1.1 Hvorfor klubbhåndbok og sportsplan 
En klubbhåndbok skal svare på de viktigste spørsmålene om klubben og gjøre det enkelt å finne ut 
hva som gjelder internt. Klubbhåndboka vil dermed bidra til kontinuitet i det som bestemmes og 
gjøres i klubben. Styret i MIL fotball reviderer og godkjenner klubbhåndboka  årlig. 
En sportsplan er med på å kvalitetssikre at samtlige spillere i MIL fotball får et tilbud som gjenspeiler 
ferdighetsnivå og motivasjon uavhengig av hvem som er trener for laget. MIL fotball har laget en 
utvidet trenerhåndbok og sportsplan. Denne er mer detaljert og tilpasset trenere for de enkelte lag.    
 

1.2 Prosess 
Daglig leder i MIL fotball har styrt prosessen med mandat og retningslinjer fra styret i MIL fotball. 
Jobben har vært nært knyttet opp mot kvalitetsklubbprosjektet til NFF. Flere medlemmer i styret har 
hatt definerte oppgaver i utarbeidelse av klubbhåndboka. 
Utvidet trenerhåndbok og sportsplan  av daglig leder basert på andre klubbers sportsplaner, innspill 
fra sportsplangruppa i MIL fotball og egne erfaringer. Den er prøvd tilpasset Mosjøen både i forhold 
til geografi og demografi. Sportsplanen for barne- og ungdomsfotballen er sendt ut til samtlige 
trenere i MIL fotball for høring. Styret har til slutt vedtatt planen som MIL fotballs offisielle 
klubbhåndbok og sportsplan. 
 

2. Om MIL fotball 
2.1 Fakta 
Navn: Mosjøen IL fotballgruppe 
Organisasjonsform: Forening/lag/innretning 
Organisasjonsnummer: 852 710 292 
Besøksadresse: Knut Johan Rognesves 1, 8657 Mosjøen 
Postadresse: Postboks 86, 8651 Mosjøen 
Farge: blå/hvit 
Hjemmeside: www.mil-fotball.no 
Registrert i enhetsregisteret: 20.02.1995 
 
MIL fotball er en av tre undergruppe i Mosjøen IL. Hovedlaget har et eget styre, der lederne av hver 
undergruppe er styremedlem. 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.mil-fotball.no/
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2.2 Klubbens historie 
Historien til Mosjøen IL startet opp i 1892, men da under navnet Mosjøen turnforening. I 1909 ble 
Mosjøen Fodboldklubb startet opp, og de to foreningene ble slått sammen under navnet Mosjøen 
Idrætslag i 1914.  

De første årene var Mosjøen en av bare to fotballklubber på Helgeland, og det ble arrangert årlige 
kamper mot den andre klubben, Mo idrettslag. I 1918 ble begge klubbene medlem av den nystartede 
Nordland fotballkrets og ble da offisielt en del av Norges fotballforbund. De første årene var det kun 
Mosjøen, Mo og Bodø/Glimt som var klubbene i Nordland, og kretsmesterskapet stod mellom 
Mosjøen og Glimt de første årene. Mosjøen vant for første gang i 1921, mens Glimt gikk til topps 
foran MIL i 1919, 1920 og 1922. 

På 1970-tallet spilte Mosjøen totalt fem sesonger på nest høyeste nivå i divisjonssystemet, men de 
rykket ned i 1978. Fra 1997-2000 var laget i andredivisjon, og i 1997 var Mosjøen Nordlands nest 
beste fotballag bak Bodø/Glimt. Også aldersbestemte lag i Mosjøen har hevdet seg godt, og i 1983 
gikk klubbens juniorlag helt til finalen i Norgesmesterskapet for juniorer. Finalen mot Moss ble spilt 
foran 3.500 tilskuere på Kippermoen, men Mosjøen tapte til slutt 2-3. 

MIL har hørt hjemme på Kippermoen helt siden 1935, da Mosjøen vant 4-2 mot Mo idrettslag i en 
åpningskamp på området klubben hadde kjøpt. I årene før hadde Mosjøen bestemt seg for å satse på 
idrettsanlegg på Kippermoen, og arbeidet for å gjøre området til en idrettspark ble holdt gående 
både før og etter krigen. I 1948 ble området overdratt til kommunen, og i 1952 ble Kippermoen 
idretts- og folkepark offisielt åpnet. Siden har området vært et av Norges fineste idrettsanlegg, og har 
vært viktig for at Kippermocupen, som ble arrangert for første gang i 1983, har blitt en stor suksess 
med flere tusen tilreisende til Mosjøen hvert år.  
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2.3 Vedtekter MIL fotball 
 
Formål 

MIL fotball er en undergruppe av Mosjøen idrettslag og skal til enhver tid følge gjeldende lovverk fra 

sitt overordnede organisasjonsledd; herunder NIF, Norges fotballforbund og Mosjøen idrettslag. 

Formålet er å drive fotball organisert i Norges fotballforbund. MIL fotball skal gjennom samarbeid 
virke for utbredelse og utvikling av fotballen i nærmiljøet. 
 
Målsetting 

MIL fotball skal være en av fotballkretsens beste og mest attraktive klubber som bedriver senior-, 

ungdoms-, og barnefotball. Klubben skal være en god ambassadør for Vefsn kommune. 

Medlemmer 

Alle som aksepterer å overholde klubbens og fotballgruppas lover og bestemmelser kan bli opptatt 

som medlem. Alle som skal spille fotball for MIL fotball må være medlem av Mosjøen idrettslag. 

For å være registrert i MIL fotball og spillerberettiget for klubben må treningsavgift/kontingent være 

betalt.  

Alle spillere fra 13 år må stå i fotballens informasjons- og kommunikasjonssystem (FIKS) for å være 

spillerberettiget. 

Treningsavgiften/kontingent fastsettes på årsmøtet. 

Kjønnsfordeling.  

Begge kjønn skal være representert i alle råd, utvalg og i styret. 

Når ikke annet er bestemt er styrer, råd og utvalg vedtaksføre når et flertall av medlemmene er 

tilstede. 

Årsmøte  
Årsmøtet avholdes hvert år innen 1. mars. 
Årsmøtet innkalles av styret med minst en måneds varsel direkte til medlemmene, eventuelt på 
annen forsvarlig måte, herunder kunngjøring i pressen, eller på fotballgruppas internettside. 
Innkalling kan henvise til at saksdokumentene gjøres tilgjengelig på internett eller på annen forsvarlig 
måte. Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet. 
Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag må være gjort tilgjengelig for 
medlemmene senest en uke før årsmøtet.  
Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør årsmøtet, under posten "godkjenning av innkalling 
og godkjenning av saklisten", om årsmøtet er lovlig innkalt og om det er saker som ikke kan 
behandles.  
 
Alle fotballgruppas medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer 
og/eller media til å være tilstede, eventuelt vedta at årsmøtet kun er åpent for medlemmer.  
 
Årsmøtet er vedtaksført dersom det møter et antall stemmeberettigete medlemmer som minst 
tilsvarer antallet styremedlemmer iht. vedtektene. Dersom årsmøtet ikke er vedtaksført, kan det 
innkalles til årsmøte på nytt uten krav til minimumsdeltakelse.  
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På årsmøtet kan det ikke behandles forslag om endring i vedtekter eller bestemmelser som ikke er 
oppført på utsendt/kunngjort sakliste. Andre saker kan behandles når 2/3 av de fremmøtte 
stemmeberettigete på årsmøtet vedtar det, ved godkjenning av saklisten.  
 
 Ledelse av årsmøtet  
 Årsmøtet ledes av valgt(e) dirigent(er). Dirigenten(e) behøver ikke å være medlem av idrettslaget.  
 

Årsmøtets oppgaver  
Årsmøtets oppgaver: 
1. Godkjenne de stemmeberettigede  
2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden  
3. Velge dirigent(er), referent(er) samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen  
4. Behandle fotballgruppas årsmelding, herunder eventuelle lagsårsmeldinger  
5. Behandle fotballgruppas regnskap i revidert stand.  
6. Behandle forslag og saker  
7. Fastsette treningsavgifter  
8. Vedta fotballgruppas budsjett  
9. Behandle fotballgruppas organisasjonsplan og langtidsplan  
10. Foreta følgende valg: a) Leder og nestleder b) 2-4 styremedlemmer c) Øvrige valg i henhold til 
årsmøtevedtatt organisasjonsplan d) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd 
fotballgruppa har representasjonsrett e) Valgkomité med 2 medlemmer 
 
Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer til styret velges samlet. 
 
Valgkomiteen velges på fritt grunnlag, etter innstilling fra styret.  
 
Stemmegivning på årsmøtet  
Med mindre annet er bestemt i disse vedtektene, skal et vedtak, for å være gyldig, være truffet med 
alminnelig flertall av de avgitte stemmer. Ingen representant har mer enn én stemme. Ingen kan 
møte eller avgi stemme ved fullmakt. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.  
 
Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn et forslag eller det fremmes det.  Hvis det skal være 
skriftlige valg, kan bare foreslåtte kandidater føres opp på stemmeseddelen. Stemmesedler som er 
blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller ikke inneholder det antall det skal 
stemme over, teller ikke, og stemmene anses som ikke avgitt.  
 
Når et valg foregår enkeltvis og ingen kandidat oppnår mer enn halvparten av de avgitte stemmer, 
foretas omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg 
stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.  
Når det ved valg skal velges flere ved en avstemning, må alle, for å anses valgt, ha mer enn 
halvparten av de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av vararepresentant. Hvis ikke 
tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer 
enn halvparten av stemmene. Det foretas så omvalg mellom de øvrige kandidater og etter denne 
avstemning anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres 
valget ved loddtrekning. 
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 Ekstraordinært årsmøte  
Ekstraordinært årsmøte i fotballgruppa innkalles av fotballgruppas styre med minst 14 dagers varsel 
etter: 
a) Vedtak av årsmøtet i fotballgruppa  
b) Vedtak av styret i fotballgruppa  
c) Vedtak av styret i overordnet organisasjonsledd 
d) Skriftlig krav fra 1/3 av fotballgruppas stemmeberettigete medlemmer  
 
 Ekstraordinært årsmøte innkalles direkte til medlemmene eventuelt på annen forsvarlig måte, 
herunder kunngjøring i pressen, eventuelt på idrettslagets internettside. Innkalling kan henvise til at 
saksdokumentene gjøres tilgjengelig på internett eller på annen forsvarlig måte.  
 
Ekstraordinært årsmøte er vedtaksført dersom det møter et antall stemmeberettigete medlemmer 
som minst tilsvarer antallet styremedlemmer iht. idrettslagets lov. Dersom det ekstraordinære 
årsmøtet ikke er vedtaksført, kan det innkalles til årsmøte på nytt uten krav til minimumsdeltakelse.  
 
Ekstraordinært årsmøte i fotballgruppa skal bare behandle de saker som er angitt i vedtaket eller i 
kravet om innkalling av årsmøtet. Sakliste og nødvendige saksdokumenter skal følge innkallingen.  
 
Fotballgruppas styre  
Fotballgruppa ledes og forpliktes av styret, som er fotballgruppas høyeste myndighet mellom 
årsmøtene. Styret konstituerer seg selv på det første styremøtet etter årsmøtet og tildeler 
ansvarsoppgaver etter behov.  
 
Styret skal: 
a) Iverksette årsmøtets og overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak.  
b) Påse at fotballgruppas midler brukes og forvaltes på en forsiktig måte i samsvar med de vedtak 
som er fattet på årsmøtet eller i overordnet organisasjonsledd, og sørge for at fotballgruppa har en 
tilfredsstillende organisering av regnskaps- og budsjettfunksjonen samt en forsvarlig økonomistyring  
c) Etter behov å oppnevne komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide 
mandat/instruks for disse. 
d) Forvalte arbeidsgiveransvar for fast ansatt daglig leder ved å utarbeide arbeidskontrakt og 
stillingsinstruks samt å gjennomføre årlig medarbeidsamtale og lønnssamtale med daglig leder 
e) Representere fotballgruppa utad sammen med daglig leder. 
 
Styret skal holde møte når styreleder bestemmer det i samråd med daglig leder, eller når et flertall av 
styremedlemmene forlanger det, omtrent én gang i måneden. Innkalling med agenda og relevante 
saksdokumenter skal foreligge før møtet.  
 
Styret har ansvar for fotballgruppas regelverk og vedtekter, og har ansvaret for at bestemmelsene 
blir fulgt. Vedtektene skal være oppdatert i forhold til Mosjøen Idrettslags regelverk, NIFs lovverk og 
NFF.  
 
Styret er øverste ansvarlig for å ta initiativ til og påse at det i MIL fotball utvikles en kultur hvor etiske 
standarder og verdier har en naturlig plass. Styret har ansvar for årlig å gjennomgå og eventuelt 
oppdatere MIL fotball sin overordnede strategi for å nå de langsiktige målene.  
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2.5 Organisasjon (se også egen organisasjonsplan) 

Organisasjonskart MIL fotball 
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Daglig leder 

Dommere Hovedtrenere 

Støtteapparat Lag 

Prosjekt 
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Vefsn 

Akademiet 
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Anlegg/ 
Utstyr 

Arrangement 
A-kamp 

Sportslig utvalg Administrasjon 

Valgkomite 
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2.4 Funksjonsbeskrivelse FIKS-ansvarlig 

⦁ Oppdatere, vedlikeholde og ajourføre FIKS (fotballens informasjon- og kommunikasjonssystem) 
⦁ Kontrollere at lag og personer er oppdatert med nødvendige tilganger. 
⦁ Være superbruker og opplæringsansvarlig for andre i klubben. 
 

2.5 Funksjonsbeskrivelse oppstartsansvarlig 

 
MIL fotball er ansvarlig for å informere 1.trinn ved Mosjøen skole om tilbudet de har ved å begynne å 
spille organisert fotball. 
 
Oktober/november 
Klubben sender skriv til Mosjøen skole og ber de distribuere skrivet til samtlige elever på første trinn. 
Innhold i brevet: 
⦁ Kort info om MIL 
⦁ Hva forventes av deltagelse som førsteårs miniputter (antall treninger, cup-deltakelse og hvordan 
seriespill fungerer, dugnader) 
⦁ Størrelsen på treningsavgift/kontingent. 
⦁ Omtrentlig oppstartdato 
⦁ Interesserte gir tilbakemelding på epost til MIL fotball 
 
Desember 
⦁ Innkallelse til foreldremøte 
    Tema:  - Hva klubben forventer av roller, rundt laget, ref. sportsplan 
       - Hvem kan stille til de enkelte roller? 
        - MILs klubbhåndbok og sportsplan presenteres og deles ut. 
       - Eksakt oppstartstidspunkt. 
       - Eventuelle spørsmål 
⦁ Treningstider 

 

Januar 

⦁ Klubben kontakter generalsponsor og ber om bag og evt. «give aways» til å dele ut til lagets første 

trening. 

 

Februar/mars 

⦁ Første trening 

⦁ Representant fra klubben er tilstede i starten av første trening og deler ut bag og gaver fra 

Generalsponsor. 

 

 

 

 



 

10 
 

 

2.6 Dugnad/frivillighet 

 

Som aktiv fotballspiller i MIL fotball er dugnad og frivillig innsats en helt grunnleggende del av 

klubbdrifta. Det gjelder samtlige lag i klubben.  

Hvorfor dugnad? For å kunne arrangere eksempelvis fotballkamper, turneringer og arrangement er 

dugnad helt avgjørende. Dugnaden kommer i tillegg til treningsavgift/kontingent, og bidrar til  å holde 

treningsavgiften så lav som mulig. 

 

«Dugnad + treningsavgift = Tilbudet MIL fotball har og kan levere» 

I MIL fotball prøver vi å holde dugnadsnivået lavt slik at foreldre kan bruke energi på sitt lag og bruke 

engasjementet sitt i klubben på en annen måte. I MIL fotball er det i hovedsak tre dugnader pr år som 

alle skal bidra på.  

1) Ryddedugnad før 17. mai: Dette er en fellesdugnad der MIL fotball skal rydde sentrum før 17.mai. 

Oppdragsgiver er Vefsn kommune og dugnaden tar 30 min. ved godt oppmøte. 

2) Kiosk og billett MIL A-kamp: Det sendes ut informasjon før hver sesong med hvilke datoer lagene 

har ansvar for kiosk og billett under A-kamper. 

3) Kippermocupen:  

Kippermocupen er klubbens viktigste arrangement og største inntektskilde. Turneringen arrangeres 

årlig første helga etter skoleslutt. Alle i MIL fotball har et ansvar for å bidra under Kippermocupen. 

Lagene får tildelt oppgaver som skal håndteres av foreldre under turneringen. Det er 

dugnadsansvarlig i det enkelte lag som skal sette opp dugnadsliste.  

Alle har en mulighet til å delta i Kippermocupgruppa. Om man ønsker å bidra tar man kontakt med 

turneringsleder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

11 
 

 

Organisasjonskart Kippermocupen: 

2.7 Treningsavgift/kontingent 

 

Treningsavgiften/kontingenten bestemmes årlig av årsmøte i MIL fotball. 

Treningsavgiften/kontingenten skal betales av den enkelte spiller og spilleren er kun spillerberettiget 

dersom den er betalt. På hjemmesiden finnes link til betaling og registreringside. 

Idrettskortet til Vefsn kommune kommer utenom treningsavgiften/kontingenten til MIL fotball.  

MIL fotball betaler årlig følgende satser til MIL hovedlag: 

Medlem over 19 år:  kr 300,- 

Medlem under 16 år:  kr 150,- 

MIL fotball betaler ikke for støttemedlemmer. 

 

Treningsavgiften/kontingenten i MIL fotball er pr år pr spiller: 

MIL A-lag    2400,- 

MIL G/J 13 – junior   1500,- 

Barnefotball    900,- 

Futsal senior    500,- 

Transaksjonsavgift 3,9 % + 9 kr kommer i tillegg og bekostes hver spiller.    

 

Støttemedlem    200,- 

Kippermocupen 

Turneringsleder 

Dommere Informasjon 

Cupinfo Speaker Sekretariat 

Jury Kampverter 

Aktiviteter Overnatting 

Cuprestaurant 

Anlegg 

Parkering Avfall Banemerking 

Kiosk 

Transport 

Økonomi Marked 
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3. Samfunn og verdiarbeid 
 

Det er viktig for MIL fotball å bli betraktet som en positiv faktor i nærmiljøet. Vi ønsker at barn, unge 

og voksne skal føle en tilhørighet, trygghet og stolthet til klubben.  

3.1 Fair Play 

 

Fair Play handler ikke bare om gule og røde kort. Fair Play handler også om hvordan vi oppfører oss 

mot hverandre.  Det er viktig at både spillere, trenere, dommere, lagledere og foreldre/foresatte 

engasjerer seg og bidrar til at vi har et fotballmiljø preget av trivsel og trygghet.  

⦁ Spillere skal gjennomføre Fair Play hilsen før og etter kamp. 

⦁ Spillere, trenere og foreldre/foresatte skal akseptere samfunnets og individets ulikheter.  

⦁ Foreldre skal etterleve foreldrevettreglene. 

⦁ Spillere, trenere, foreldre/foresatte skal gjøre dommeren god og respektere avgjørelsene 

dommeren tar. 

 

3.2 Fair Play kampvert 

 

Det oppfordres til at alle MIL lag skal ha en kampvert (foreldre/foresatt) med egen vest med Fair Play 

logo til MILs hjemmekamper.  Ideelt sett bør det rulleres på hvem som er kampens kampvert, slik at 

mange får et forhold til rollen. Alle lag skal informeres før sesongstart av ledelsen i klubben om 

kampvertrollen. 

Kampvertens oppgaver 

⦁ Ta imot gjestende lag og ønske velkommen 

⦁ Ta imot dommer 

⦁ Informere om det er særskilte forhold som alle bør være klar over  

(sykdom, språkvansker etc.) 

⦁ Bidra til at det gjennomføres Fair Play hilsen 

⦁ Gripe inn overfor personer som ødelegger kampen med sin oppførsel 

⦁ Takke gjestende lag og ønske velkommen tilbake 
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3.3 Politiattester 

 

«Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget som 

innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker 

med utviklingshemming, skal avkreves politiattest.» 

           Norges idrettsforbund 

 

Dersom du har gyldig politiattest fra sivil jobb kan denne fremvises politiattestansvarlig i 
klubben. 
Hva skal du gjøre hvis du har tillitsverv i MIL fotball for å få en gyldig politiattest? 
 
1) Skriv ut skjema eller hent dette skjemaet på MIL klubbhus.  

Politiattest - bekreftelse fra Mosjøen IL fotball.pdf
 

 

2) Fyll inn ditt navn og fødselsnummer (11 siffer). 

3) Kontakt politiattestansvarlig i MIL fotball for signering av dokumentet. 

4) Logg deg inn på https://attest.politi.no med hjelp av MinID, BankID, Buypass eller 
Commfides. 

5) Velg formål frivillig i idrettslag i nedtrekksvinduet.  

6) Last opp skjema som er signert av politiattestansvarlig i klubben. 

7) Vente på svar (tar vanligvis 14 dager). 

8) Fremvis gyldig politiattest til politiattestansvarlig i MIL fotball. 

 

Mer informasjon: 

http://www.idrett.no/tema/politiattest/Documents/politiattest_brosjyre_uten%20tlf__bok

maal_2010.pdf 

Tone H. Hauge 

(politiattestansvarlig) 

Mobil: 

913 33 025 

Epost: 

ToneHelen.Hauge@apotek1.no  

Svein Hansen 

(Vara, politiattester) 

Mobil: 

908 64 137 

Epost:  

svein.hans1@gmail.com  

 

 

 

https://attest.politi.no/
http://www.idrett.no/tema/politiattest/Documents/politiattest_brosjyre_uten%20tlf__bokmaal_2010.pdf
http://www.idrett.no/tema/politiattest/Documents/politiattest_brosjyre_uten%20tlf__bokmaal_2010.pdf
mailto:ToneHelen.Hauge@apotek1.no
mailto:svein.hans1@gmail.com
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3.4 Forsikring 

 

Alle registrerte spillere i MIL fotball er i utgangspunktet forsikret gjennom NFF`s forsikringsordning. 

Alle spillerne må være registrerte i klubbens medlemsregister, samt at kontingent/treningsavgift må 

være betalt. 

Alle registrerte spillere fra det året de fyller 13 år og eldre har gjennom NIF`s tilgang til idrettens 

skadetelefon på 04420 (tast 2). 

Skulle det oppstå skade i forbindelse med trening eller kamp er det viktig at foreldre/foresatte 

registrerer skaden på elektronisk skademeldingsskjema som ligger på nettsiden: 

www.fotballforsikring.no . 

Dersom skade inntreffer på sted der leggbeskyttere kunne forhindret skaden vil muligheten for 

forsikringshjelp bli mindre dersom ikke spilleren har brukt leggbeskyttere. Det oppfordres til at 

samtlige MIL spillere skal bruke leggbeskyttere både på trening og kamp.  

Klubben skal informere om forsikringsordningen på hvert oppstartsmøte for lagene. Mer informasjon 

om fotballforsikringen skal ligge på klubbens hjemmeside. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fotballforsikring.no/
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4. MIL fotball sportslige tilbud 

4.1 Lagene 

 

Organisert fotball begynner barna med når de går i første klasse. Klubben har oppstartrutiner for nye 

lag i klubben. 

MIL fotball sokner til Mosjøen skole og klubben rekrutterer spillere derfra. Lagene er delt inn etter 

fødselsår slik at de som går i klasse sammen spiller på samme lag. Dersom det er nok jenter og gutter 

til egne lag ønsker vi det.  

Dersom vi ikke har tilbud for et årskull i klubben vil de spillerne som er på kullet enten spille for MIL 

laget som er eldre eller yngre. Et annet alternativ er at spillerne integreres i en annen klubb som har 

tilbud for årsklassen.  

Oppflytting 

Dersom spillere over tid presterer på et høyere nivå eller at det av andre grunner er  sportslig og 

sosialt fornuftig, så kan en permanent oppflytting vurderes. Dette skal gjøres i et samarbeid mellom 

sportslig utvalg, trenere for begge lag og foreldre/foresatte. 

 

4.3 Hva skal kjennetegne en MIL spiller? 

 

En MIL spiller skal.. 

 

⦁ kunne slå både lange og korte pasninger på en tilfredsstillende måte med vekting av kraft i forhold 

til medspiller. 

⦁ kunne bruke en eller flere finter på hensiktsmessig måte i både trening og i kampsituasjon. 

⦁ kunne forstå prinsippene som 1. forsvarer og beherske 1. forsvarsrollen på en tilfredsstillende måte. 

⦁ forstå nytteverdien av «den blå pasning» og bruke den aktivt i kamp og trening 

⦁ forstå de taktiske prinsippene om bruk av ledig rom, skape 2 mot 1 situasjoner, ha en forståelse av 

at hele laget er forsvarsspillere når laget forsvarer seg og angrepspillere når laget angriper. 

 

Den blå spilleren:  

 

Det er viktig for klubben at trenerne for lagene skal ha fokus på å utvikle «Den blå spilleren» også 

utenfor fotballbanen. Dette betyr at man i MIL fotball skal ha fokus på at…   

- den blå spilleren hjelper til med utstyr før og etter trening. 

- den blå spilleren møter presist til trening og kamp. 

- den blå spilleren gjør sitt for at andre skal ha det bra. 

- den blå spilleren er lojal ovenfor trenere, lagkamerater, lag og klubb. 

- den blå spilleren har respekt for at vi er ulike. 

- alle blå jobber mot samme mål. 

«Den blå pasning» 

Hva?  

⦁ Første pasning etter brudd (etter at laget har erobret ballen) vil vi skal gå til en medspiller. 
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⦁ «Den blå pasning» skal være en god pasning. Dersom spiller er usikker på om ballen vil komme fram 

til medspiller skal et annet valg vurderes.  

Hvorfor? 

⦁ Identitet.  

⦁ I MIL fotball etterstreber vi å spille ballen, ikke sparke den en vilkårlig plass. 

⦁ Med aktiv bruk av «den blå pasning» har MIL laget gode forutsetninger for en god angrepstart.  

Hvordan? 

⦁ Tidlig kjennskap til «den blå pasning». 

⦁ Trene på den aktivt i trening, gjøre spillegruppen bevisst på den. 

⦁ Dette medfører følgende momenter spillerne må trene på:  

1. Orientering i forkant (hvor skal jeg gjøre av ballen om jeg får den nå/erobrer den?) 

2. Retningsbestemt mottak (hvis Petter skal få ballen må jeg gjøre det enklest mulig for meg å slå 

pasningen til han). 

3. Pasningsferdighet (hvilken type pasning, og hvor hard skal den være for at jeg skal helt sikkert treffe 

Petter med denne pasningen?). 

Vi ønsker at MIL lag skal spille fotball og den blå pasning bidrar til dette!    

 

 

 

 

4.4 Samarbeid 

 

En viktig forutsetning for MIL fotballs sportslige tilbud er et godt samarbeid mellom lagene og at alle 

støtter opp om de ordninger som gjelder. Det forventes derfor at alle lags ledere og spillere tar godt i 

mot spillere fra andre lag i MIL. 

Spillere, trenere og lagledere oppfordres også til å snakke godt om de andre lagene i kommunen. 

 

Treningssamarbeid mellom lagene er et tiltak med flere positive «bieffekter» som MIL fotball ønsker å 

stimulere til. Dette tiltaket er mest gjeldende i barnefotballen. 

⦁ Spillerne blir kjent på tvers av årskullene. 

⦁ Gir mindre belasting for trenerne. 

⦁ Ungene får prøve seg på forskjellige roller (eldst,yngst). 

⦁ Ungene får prøve seg mot forskjellige ferdighetsnivåer. 

Dette er særlig aktuelt på vinteren da det f.eks. kan legges inn ei felles ekstratrening for to årsklasser 

for de mest ivrige spillerne. Det er viktig at det ikke utvikler seg «faste» samarbeid mellom to lag, 

men at lagene samarbeider med lag over og under seg.  
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4.5 Tilpasset utfordring (differensiering)  

 

Tilpasset utfordring vil si at en tilpasser treningstilbudene i størst mulig grad etter enkeltspillerens 

forutsetninger, modenhet, ferdigheter, lyst, ønsker og behov. 

«I MIL fotball vil vi at deler av treningsøkta organiseres slik at alle spillere med relativt likt 

ferdighetsnivå øver sammen» 

Fra spillerne er 8-9 år skal trenerne i MIL fotball prøve å tilpasse øvelsene på trening etter 

ferdighetene til spillerne. 

 

En pekesnor en trener kan forholde seg til, om vi deler opp en fotballsesong i tre kan man prøve at 

alle spillerne på laget har tilbragt like mye tid i disse tre kategoriene: 

1) Spille sammen og mot de som er kommet lenger enn seg selv. 

2) Spille sammen med jevnbyrdige. 

3) Spille mot dem en selv er bedre enn. 

Gruppene skal være dynamiske slik at det til stadighet går spillere mellom gruppene. Hovedtrener 

skal gi alle gruppene oppmerksomhet/feedback. 

 

Et par eksempler:  

⦁ Ferdighetsøvelser mellom to eller flere spillere: Føring, finting og dribling gir liten treningseffekt for 

spilleren med lavt ferdighetsnivå når motstanderen er en spiller med høyt ferdighetsnivå. 

⦁ I spill-øvelser i små grupper vil ferdighetslikhet sikre mer ballkontakt for alle, enn om gruppene var 

sammensatt med store ferdighetsforskjeller. Mye ballkontakt er en forutsetning for læring og for å  

øke trivsel og mestringsfølelse hos spillerne. 

 

Tilpasset utfordring i treninga er ikke det samme som å toppe lagene i kamp. I kamper SKAL alle lag i 

barnefotballen være satt sammen slik at alle spillerne i MIL fotball har en like stor mulighet til å vinne 

som til å tape kamper, og alle spillere i barnefotballen skal ha like mye spilletid. 

«Tilpasset utfordring er en forskjellsbehandling av individene i en lagidrett på trening som sikrer at vi i 

neste omgang har mulighet å behandle dem likt.»  

Før man differensierer på trening skal foreldre/foresatte informeres om dette gjennom foreldremøte. 

Det er viktig at man får aksept for at spillerne står på ulike utviklingstrinn ferdighetsmessig og at 

differensiering vil være positivt for spillernes ferdighetsutvikling. 

Vi ønsker å skape gode opplevelser for alle. Å tilpasse utfordringene er et skritt mot flere gode 

opplevelser! 
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4.6 Hospitering 

 

Dersom en spiller har ferdigheter (sosiale og/eller sportslige), ambisjoner og motivasjon vesentlig ut 

over gjennomsnittet, kan det gis anledning til hospitering på et eldre årstrinn. Hospitering iverksettes 

ut fra spillerens behov og ikke for hospiteringens egen skyld. Det er viktig å huske på at det er 

utviklingen som skal ivaretas, både på kort og lang sikt.  

Hospitering er ikke et middel for å toppe et lag eller å fylle opp et lag med for få spillere. 

Trener på eget lag og mottakende lag har ansvar for å informere og forankre ordningen blant sine 

spillergrupper. Det er sentralt at hospitantene fortsatt viser seg som en blå spiller når de er på eget 

lag.  

Hospiteringsskjema finnes i trenerhåndboka og sportsplan for barne- og ungdomsfotballen, samt på 

hjemmesiden. 

Kriterier for hospitering 

⦁ Spilleren har ferdigheter, ambisjoner og motivasjon vesentlig ut over gjennomsnittet. 

⦁ Treneren ser at spilleren trenger utfordringer ut over det eget lag kan gi. 

⦁ Spilleren må over tid ha vist treningsiver og har høyt frammøte på trening. 

⦁ Spilleren og foreldre/foresatte forstår  nytteverdien ved hospitering.  

⦁ Hospiteringsskjema er utfylt og levert klubb. 
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Hva er hospitering? ⦁Spillerutvikling gjennom å la gode spillere få trening med spillere som er eldre, 

fysisk sterkere, eller holder et jevnt høyere nivå enn spillerens naturlige 

spillergruppe. 

⦁ Hospitering kan også være at jenter deltar på guttetreninger. 

⦁ Hospitering er ikke en gjestevisitt på et annet lag. 

⦁ Hospitering er ikke når to årskull er slått sammen til en treningsgruppe der 

spillerne deltar på begge lag. 

Hvorfor bruke hospitering? ⦁ Gi gode spillere muligheter til utvikling i egen klubb. 

Hvordan organisere? ⦁ Hospitering kan benyttes fra 9 års alder. 

⦁ Normalt egen trener som innstiller til hospitering.  

⦁ Hospitering skal alltid avtales mellom trenere og foreldre/foresatte før spiller 

blir informert. Trener kontakter aldri spiller først. 

⦁Det fylles ut hospiteringsskjema og leveres klubben. (Hospiteringsskjema fås 

på klubbhuset eller på hjemmesiden). 

⦁ Hospitering kan starte når klubben (SU) har gitt klarsignal. 

⦁ Kampene i hospiteringsperioden er primært på det eldste laget. 

⦁ Vi etterstreber å holde antall kamper for spillere i snitt til 1,5 – 2 pr uke. 

⦁ I hospiteringsskjemaet fremkommer det hvilke kamper spilleren skal delta på i 

hospiteringsperioden. NB! Hospitering er ikke et virkemiddel for å øke lagets 

muligheter for gode resultater, det er et virkemiddel for å utvikle 

fotballspilleren. 

⦁ Det kan kalles hospitering når spilleren skal følge et annet lag i mer enn  14 

dager. Da deltar spilleren primært på treningene og kampene til det laget det 

hospiteres til.  

⦁ Kamp er ukas høydepunkt og går foran trening. 

Unntak ⦁ Eksepsjonelt interesserte og gode spillere kan flyttes permanent opp. Se 

spilletid side 20. 

Konflikthåndtering ⦁ Trening er stort sett problemfritt. I kamp kan det oppstå konflikter ved at 

spillere trekkes mellom de ulike lag. Derfor er det viktig at hospiteringsskjema 

er utfylt og levert. Alle involverte forholder seg til følgende: 

1) Vi etterstreber å holde antall kamper for spillere i snitt til 1,5 – 2 pr. uke. 

2) Spilleren spiller for det beste (oftest eldste) laget han/hun er kvalifisert til. 

⦁ Dersom det oppstår konflikter som er fastlåst kontaktes SU i klubben.   

Hospitering fra andre 

klubber? 

⦁ MIL fotball ønsker å være en foregangsklubb i distriktet. Dersom lag vil ha 

med hospitanter fra andre klubber på turneringer og treninger skal dette gå via 

klubben og SU. Det skal aldri være trenerstyrt. 

⦁ Kriterier for å hente hospitanter fra andre klubber kan være antall spillere, 

sykdom og/eller hospitantens utvikling. 
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4.7 Spilletid 

Forutsetninger 

⦁ For at spilleren skal spille kamper for MIL fotball må følgende krav være oppfylt. 

 1) Barnefotballen: Spilleren må være registrert i MIL fotballs medlemsregister. 

 2) Ungdom- seniorfotball: Spilleren må være registrert i MIL fotballs medlemsregister og i FIKS. 

 ⦁ Det må meldes på nok lag slik at det blir tilstrekkelig antall kamper og spilletid for alle spillere. 

 

Retningslinjer for spilletid 

⦁ I barnefotballen skal man tilstrebe å gi spillerne lik spilletid i kamper uavhengig av treningsoppmøte 

og utenforliggende faktorer som eks. sykdom og deltagelse i andre idretter.  

⦁ I ungdomsfotballen for 13-14 åringene ønsker vi at alle spillerne som er tatt ut til kamp spiller 

minimum 1/2 av kampen.  

⦁ I ungdomsfotballen fra 15-16 år ønsker vi at spillerne som er tatt ut til kamp spiller minimum 1/3 av 

kampen.  

⦁ Fravik av overnevnte spilletidregler kan forekomme. Eks: Dersom en spiller i barnefotballen aldri 

kommer på trening i sommerhalvåret, men kun møter på kamp kan det gå utover spilletiden. Den 

enkelte hovedtrener er ansvarlig for å følge dette opp og informere både spillere og 

foreldre/foresatte om situasjonen. 

⦁ Ved hospitering eller permanent oppflytting deltar spilleren på det beste (oftest det eldste) laget 

vedkommende er kvalifisert for, dersom spilleren selv vil det. 

Eks.1: 16-årige Knut er tatt opp på klubbens a-lag, men tilhører egentlig klubbens G16-lag. Knut er 

glad for å bli tatt opp på a-laget, men blir sannsynligvis mest sittende på benken i hans første år på a-

laget. Han er redd han ikke får spille fotball sammen med kompisene på G16. Han kan da sitte på 

benken for klubbens a-lag og spille på G16-laget.  

Eks. 2: 16-årige Tommy er en veldig talentfull og seriøs gutt. Tommy blir tatt opp på a-laget før 

sesongen, men blir sittende på benken. Tommy har lyst å spille på det høyest mulig nivået han er 

kvalifisert for, som da blir klubbens juniorlag.  

⦁ En spiller bør ikke ha mer enn to kamparenaer, uavhengig om spilleren sitter på benken for det ene 

laget.  

⦁ Tommelfingerregel: En spiller bør ikke ha mer enn 1,5 – 2 kamper pr uke. 

 

Oppflytting 

Om spillere over tid presterer på et høyere nivå, eller det foreligger andre sosiale årsaker, kan en 

permanent oppflytting vurderes. Dette forutsetter at det både er sportslig og sosialt fornuftig. Dette 

skal gjøres i et samarbeid mellom sportslig utvalg, trenere for begge lag og foreldre/foresatte. 
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4.8 fotballskoler 

MIL fotball oppfordrer spillere og trenere til å delta på fotballskoler, både i regi av MIL og andre 

fotballskoler utenfor vår region. 

4.9 Deltagelse på cuper/turneringer 

Mengden cuper i vår krets og ellers i landet har økt voldsomt de senere år. Hensikten med 

cuparrangement er hovedsakelig å gi et ekstra tilbud om kamper utenom seriespillet.  

Hvert enkelt lag holder seg informert om diverse cuper via internett eller via spørsmål til daglig leder. 

Laget melder selv laget sitt på turnering.  

Visse faktorer er viktig å ta hensyn til når du velger hvilke cuper ditt lag skal prioritere. 

⦁ Antall kamper som hvert lag får og varigheten på hver kamp. 

⦁ Baneforhold (gress/grus) samt miljømessige og sosiale aktiviteter ellers. 

⦁ Pris/lag 

Tips: 

Start planlegging og organisering året før avreise til turnering. Innhent praktiske detaljer fra 

cuparrangør. Dette kan være alt fra matallergier, innkvartering, transport og aktiviteter ellers. Sjekk 

påmeldingsinfo, betalingsinfo og praktiske opplysninger på hjemmesiden til arrangør.  

I barnefotballen forventes det at våre lag deltar på lokale turneringer. Klubben betaler 

påmeldingsavgiften til alle lokale turneringer. 

I MIL fotball er det muligheter for å søke om tilskudd fra klubb om deltagelse på turneringer ut over 

påmeldingsavgiften.  

Hvem kan søke om turneringsstøtte?  

Lag i MIL fotball, som er påmeldt respektivt seriespill, kan søke om turneringsstøtte fra klubben. 

 

Hvordan fremmes søknaden om turneringsstøtte?  

Søknad om støtte skal være skriftlig og underskrevet av trener og foreldrekontakt for søkende lag. 

 

Det må fremgå av søknaden: 

- Hvilken turnering det gjelder og tidsrom for gjennomføring av denne. 

- Antallet spillere som skal være med. 

- Det forventede sportslige og sosiale utbytte av deltakelsen i turneringen. 

- Budsjett for turen. 

- Søknadssum. 

- Kontonummer til utbetaling. 
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Behandling av søknaden? 

Søknaden sendes daglig leder og behandles såfremt det er mulig i påfølgende styremøte. 

 

Styrets tildeling av støtte vil være begrenset av de til en hver tid vedtatte budsjetter.  Søker kan likevel 

regne med at styret legger til grunn følgende: 

⦁ Lag med spillere i alder 11-19 år (7’er, 9’er og 11’er), kr 10.000,- 

⦁ Turnering med varighet fem dager eller mer, kr 20.000,- 

⦁ Det gis ikke støtte for aldersbestemte lag til treningsleirer.  

⦁ Ved innvilgelse av turneringsstøtte bekoster laget selv påmeldingsavgift.  

⦁ Det kan kun søkes om en turneringsstøtte pr år pr lag. 

⦁ Turneringer på Helgeland omfattes ikke. Her betaler klubb påmeldingsavgift. 

⦁ Dersom samme aldersgruppe stiller med to lag på samme turnering (f.eks. ett 11er lag og ett 7er lag 

eller to 7’er lag), kan turneringsstøtten økes med 50%. 

5. Trenere og støtteapparat 

MIL fotball anbefaler alle våre lag å ha opprettet en foreldregruppe/støtteapparat rundt laget. 

Erfaringene viser at lag med et bredt støtteapparat der flere avlaster hverandre fungerer best. En 

engasjert foreldregruppe/støtteapparat medfører at spillerne er aktive lengre i klubben. 

 

5.1 Trenere og støtteapparat rundt lagene 

Alle lag bør ha: 
- Hovedtrener 
- Assistenttrenere 
- Lagleder 
- Foreldrekontakt 
- Økonomiansvarlig 
- Dugnadsansvarlig 
 
Se trenerhåndbok og sportsplan for barne- og ungdomsfotballen for utfyllende informasjon om de 
enkelte roller. 
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5.2 Kompetansekrav til trenere 
 
Hovedtrenerne til lagene har en viktig rolle. I forhold til at klubben er en del av NFFs 
kvalitetsklubbprosjekt har vi følgende kompetansekrav til trenerne for våre lag: 
⦁ Klubben har én trener pr lag som har gjennomført barnefotballkvelden. 
⦁ Hovedtrener pr. årskull i barnefotballen har minst ett delkurs fra C-lisensen. 
⦁ Klubben har én trener pr lag i ungdomsfotballen som har gjennomført ungdomsfotballkvelden 
⦁ Hovedtrener pr. årskull i ungdomsfotballen har gjennomført C-lisensutdanningen. 
⦁ Klubben vil etterstrebe at hovedtrener for junior og A-lag skal minst ha fullført B-lisens 
utdanningen.  
Klubben skal informere trenere om aktuelle kurs. C-lisensen bekostes av klubb. Trenerne kan søke 
klubben om støtte til videre trenerutdanning etter fullført C-lisens. 
 
 

5.3 Foreldrevettregler 
 
1. Støtt opp om klubbens arbeid – gjennom foreldremøter forankres fotballens og klubbens verdisyn. 
2. Møt fram til kamper og treninger – du er viktig både for spillerne og miljøet. 
3. Gi oppmuntring til alle spillerne i med- og motgang – dette gir trygghet, trivsel og motivasjon for å 
bli i fotballfamilien lenge. 
4. Vi har alle et ansvar for kampmiljøet – gi ros til begge lag for gode prestasjoner og Fair Play. 
5. Respekter trenerens kampledelse – konstruktiv dialog om gjennomføring tas med trener og klubb i 
etterkant. 
6. Respekter dommerens avgjørelser – selv om du av og til er uenig! 
7. Det er ditt barn som spiller fotball. Opptre positivt og støttende – da er du en god medspiller! 
 
 
 

6. Sportslig utvalg (SU) 
 
Sportslig utvalg (SU) er det primære organ for sportslig utvikling i MIL fotball. 
SU har ansvar å følge opp MIL fotballs sportsplan i den organiserte aktiviteten til klubben. SU har også 
et ansvar for revidering og videreutvikling av sportsplanen som skal legge føringer på utformingen av 
det sportslige tilbudet i MIL fotball. 
 

6.1 Mandat og arbeidsoppgaver 
 
SU arbeidsområder: 
⦁ Trenersamtalen 
⦁ Kontaktperson for hovedtrener 
⦁ Utvikling av sportslig kompetanse i klubben 
⦁ Rådgiver for styret i sportslige spørsmål 
⦁ Kvalitetssikring og revidering av sportsplanen 
⦁ Delegert beslutningsmyndighet ved sportslige motsetninger 
⦁ Følger opp at lagene bruker sportsplanen i det daglige arbeidet. 
⦁ Rapportering 
⦁ Bidrar i treneransettelser 
⦁ Arrangerer trenerforum 
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⦁ Oppfølging av spillere på krets – og landslag 
 
SU skal jevnlig møtes der det rapporteres om tingenes tilstand.  
 
Organisering av SU: 
SU deles inn slik at alle lag har en primærkontakt i SU. Trenere for aktuelle lag kan ikke være SU 
kontakt. Representanten for aldersgruppen er hovedtreners kontaktperson. 
 
Konkrete arbeidsoppgaver for representantene i SU: 
⦁ Representert på minst to treninger (vår/høst) 
⦁ Representert på minst en kamp i løpet av sesongen 
⦁ Innhente oppdatert oversikt over utvikling i antall spillere (1.april og 1.september) 
⦁ To trenersamtaler med trenerteamet i løpet av året (vår/høst). 
⦁ Innvilge hospiteringssøknader for enkeltspillere 
 
Trenersamtalen: 
Kontakten med trenerteam har likhetstrekk med en medarbeidersamtale der hensikten er å fange 
opp hvordan det fungerer i organisasjonen, i og rundt laget. Samtalen skal dokumenteres og gir 
grunnlag for videre oppfølging. 
 
I trenersamtalen skal følgende punkt belyses og diskuteres: 
⦁ Hvordan implementerer dere «den blå pasning» i treningsarbeidet? 
⦁ Hvordan jobber dere aktivt med å utvikle «MIL spilleren»? 
⦁ Hvordan disponeres spilletiden i laget? 

⦁ Inngår differensiering som en del av treningen? 

⦁ Brukes hospitering som et virkemiddel? 

⦁ Eventuelt 

 

 
7. Dommere 
For MIL fotball er det viktig å tilrettelegge for rekruttering av dommere og ivareta de dommerne som 
står i klubben. MIL fotball skal hvert år etterstrebe å være en av de beste dommerklubbene i kretsen. 
 
7.1 Funksjonsbeskrivelse dommeransvarlig  
⦁ Koordinere, lede og planlegge virksomheten vedrørende dommergjerningen i MIL fotball. 
⦁ Kontaktperson opp mot Nordland fotballkrets. 
⦁ Styremedlem i MIL fotball 
⦁ Ansvar for påmelding til dommerkurs. 
⦁ Opplæring og gi informasjon om regler og retningslinjer til spillere og trenere før hver sesong. 
⦁ Følge opp dommere før, under og etter sesong med informasjon og rettledning. 
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8. Barnefotballen 6-12 år 

(Se også eget hefte sportsplan barn- og ungdomsfotball)  

Hovedmålet for barnefotball er å gi tilbud der spillerne opplever trivsel, glede og mestring både i 

trening og kamp. Spillerne skal gis mulighet til å lære seg fotball og utvikle individuelle og sosiale 

ferdigheter. I MIL skal ungene ha et tilbud de er fornøyd med-uavhengig av nivå og ambisjoner. 

 

8.1 Generelle retningslinjer 6-12 år 

⦁ Målet med enhver trening er at barna skal ha flest mulig ballberøringer. 

⦁ Del inn i små grupper slik at alle er mest mulig i aktivitet hele tiden. 

⦁ Prøv å fokusere på ett til to tema på hver trening. 

⦁ Unngå kø ved å dele opp i flere grupper. 

⦁ Spill bør utgjøre minimum 60 % av treningstiden. 

⦁ Treningsmengde 1-2 treninger i uka. 

⦁ Fokus på utvikling- ikke resultater. 

⦁ Det anbefales at differensiering benyttes i treningssammenheng. 

⦁ Det er viktig at alle: 

  - Får spille like mye i kampene. 

  - Bytter på hvem som starter kampene. 

  - Får prøve seg på ulike plasser, også i keeperrollen. 

⦁ Stimuler til egenaktivitet og allsidighet. 

⦁ Trening på vinteren skal ikke gå på bekostning av andre idretter.   

⦁ Vi etterstreber å utvikle også mennesket i klubben, dette betyr at spillerne allerede fra 

barnefotballen skal hjelpe til med utstyr, ta hensyn til hverandre, lytte når treneren snakker 

og møte presist på trening og kamp. Vi har klare meninger om hvordan den blå spilleren skal 

opptre. 

 

8.2 Mål for perioden 7-9 år 

 

Ved utløpet av perioden skal alle spillerne trives og være motiverte for fortsatt fotballaktivitet. I 

tillegg skal: 

⦁ alle spillerne kunne treffe en medspiller ved hjelp av en innsidepasning med varierende avstand. 

⦁ alle spillerne kunne føre ballen med inn- og utside av foten. 

⦁ de fleste spillerne har lært seg en eller flere finter. 

⦁ de fleste spillerne ha utviklet sine ferdigheter i retningsbestemte ballmottak ("medtak"). 

⦁ de fleste spillerne få til såle-, inn-, og utsidevending. 

⦁ noen spillere greie å treffe ballen med vrista når de skyter. 

⦁ Alle spillerne skal ha blitt introdusert for «den blå pasning» og enkelte bruker den også i trening. 
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8.3 Mål for perioden 10-12 år 

 

Ved utløpet av perioden skal alle spillerne trives og være motiverte for fortsatt fotballaktivitet. I 

tillegg skal: 

⦁ alle spillerne ha utviklet og forbedret sitt fintereportoar og funnet sin personlige favorittfinte. 

⦁ alle spillerne ha tilegnet seg kunnskap om hvor på banen det er mest hensiktsmessig å benytte 

dribleferdigheten. 

⦁ alle spillerne skal ha utviklet sine pasnings-, vendings- og føreferdigheter slik at de teknisk behersker 

de ulike teknikkene på en tilfredsstillende måte og til en viss grad kan anvende dem funksjonelt i 

spillsituasjoner.  

⦁ de fleste spillerne skal kjenne til prinsippene i førsteforsvarsrollen og ha utviklet tilfredsstillende 

ferdigheter som førsteforsvarer. 

⦁ alle spillerne skal ha god forståelse for den blå pasning og trent på den i trening.  

⦁ alle spillerne skal ha øvd på 2 mot 1 situasjoner (skape overtall og overtallssituasjoner) og de fleste 

bør ha en forståelse for hva det er. 
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9. Ungdomsfotballen 13-19 år 

(Se også eget hefte sportsplan barn- og ungdomsfotball) 

I ungdomsfotballen skal MIL gi alle et tilbud de er fornøyd med ut ifra både interesse og ferdigheter. 

Et godt og inkluderende miljø er avgjørende for hvordan frafallet vil være i denne perioden. 

 

9.1 Generelle retningslinjer ungdomsfotballen  

Generelle retningslinjer ungdomsfotballen  

⦁ Mye av trening bør fortsatt foregå med ball. 

⦁ Mye trening av basisferdigheter med ball. Fokus på å øke tempoet med det man holder på med 

uten at kvaliteten går ned. 

⦁ Oppfordre til egenaktivitet, gjerne gi lekser. 

⦁ Differensiering og hospitering brukes aktivt for å gi et godt nok tilbud til alle. 

⦁ Spill må prioriteres på trening, men ulike spillformer kan innføres (eks. ulike øvelser for 

ballbesittelse (holde ballen i laget), spill med vegger, spill med joker). 

⦁ Fokus på utvikling. 

⦁ treningsmengde 2-4 treninger pr uke. 

⦁ Premiér de som møter på trening eller som er bevisst punktene i den blå spiller (f.eks. ukas spiller, 

månedens spiller) 

⦁ Alternativ trening som løping, basis, squash, svømming osv. er positivt for utøverne. 

⦁ Ta hensyn til totalbelastning. Spør om råd! 

 

9.2 Mål for perioden 13-14 år 

Ved utløpet av toårsperioden skal de fleste spillerne: 

⦁ gjennom et godt tilpasset aktivitetsopplegg ha fått styrket sin motivasjon til å fortsette med fotball. 

⦁ ha videreutviklet sine tekniske basisferdigheter og være i stand til å anvende dem på en 

hensiktsmessig måte i ulike spillsituasjoner. 

⦁ ha utviklet en tilfredsstillende taktisk forståelse som setter dem i stand til å gjøre hensiktsmessige 

valg både med og uten ball. 

⦁ kjenne til og kunne utføre rollen som 1. og 2. forsvarer. 

⦁ Kjenne til forskjellen på lavt og høyt press og gjennomføre begge deler på en tilfredsstillende måte i 

kamp. 

⦁ ha god kjennskap til «den blå pasning» og bruke den aktivt i både trening og kamp. 

⦁ ha god kjennskap til å skape overtallsituasjoner og det skal synliggjøres i trening og kamp. 
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9.4 Mål for perioden 15-16 år 

Ved utløpet av perioden skal de fleste spillerne: 

⦁ ha videreutviklet sine tekniske basisferdigheter. 

⦁ ha utviklet individuelle og relasjonelle ferdigheter offensivt. 

⦁ skal ha utviklet gode kommunikasjonsferdigheter. 

⦁ skal kjenne til og utnytte farlige rom foran motstanderens mål. 

⦁ være aggressive og ærgjerrige i duellspillet. 

⦁ kunne gjennomføre spill med både høyt og lavt press. 

⦁ «den blå pasning» skal være gjenkjennelig i trening og kamp. 

 

 

9.5 junior 

Læringsmomentene og målene i juniorfotball er de samme som for spillere i perioden 15-16 år. Det 

som skal skille gutte-jente- og juniorfotballen er at ferdighetene skal holde en jevnt høyere kvalitet, at 

kraften i finter og lignende skal være større og at hurtigheten i både teknikken og ferdighetene skal 

være jevnt over større. 

10. A-laget 

A-laget: 
Det å bære klubbens drakt, sponsorenes logo og være A-spiller på MIL innebærer et ansvar. Det skal 

A-spillerne kjenne til og trenerteam skal bevisstgjøre spillerne på dette.  

Sportslig:  

A-laget sin trener skal kjenne til MIL fotballs sportsplan. «Den blå pasning» og «den blå spiller» skal 

dessuten samtlige MIL spillere kjenne til og det skal brukes aktivt også på A-laget. 

Juniorspillere som er på A-laget er tilgjengelig for juniorlagets seriekamper uavhengig om de har spilt 

foregående kamp eller ikke. Det skal tas hensyn til kampbelastning og det anbefales at spillere har 

minimum en hviledag mellom hver kamp. Trenere på klubbens A-lag og juniorlag skal ha en tett 

dialog om bruk av spillerne. Alle juniorer i A-stall er tilgjengelig for juniorlagets kamper i NM da 

denne cupen prioriteres. 

Sportsplangruppa mener at A-laget til enhver tid bør være på øvre del av tabellen og på sikt være 

aktuell for 2. divisjon. Dette vil selvfølgelig  til en hver tid være avhengig av A-lagets spillerstall.  

A-laget skal være en god utviklingsarena for de yngre spillerne.  
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11. Æresmedlemmer MIL fotball 

2003: Øystein Moldrem 

2006: Per Drage 

2007: Per Vikan 

2008: Hans G. Brasøy 

2015: Kjell Vist 

 

 

 

 

 

 

 

 


