
1. MÅLSETTINGER  
 

Norges Fotballforbunds verdigrunnlag er basis for all utvikling av aktiviteter og av 

organisasjonen. Fotballens verdigrunnlag skal være sentralt og levende, og fungere som et 

verktøy i hverdagen (NFF’s handlingsplan)  

o Norges Fotballforbunds visjon "Fotballglede, muligheter og utfordringer 

for alle", sier noe om det viktigste målet vi har:  

o at vår idrett skal være åpen og inkluderende  

Målsettingen for fotballgruppas virksomhet skal være: 
 

 vi skal gi alle i Øvre Alta nærområde et tilbud om å spille fotball innenfor de 

rammebetingelser vi rår over, det vil si antall trenere/ledere, anlegg og en sunn 

økonomi 

 vi ønsker gjennom vårt arbeid å gi alle en positiv opplevelse av fotballen, som igjen 

fører til trivsel, trygghet og glede samt om mulig, et varig engasjement innen 

fotballsporten  

 vi vil, gjennom våre holdninger og verdier, påvirke våre spillere til å ta ansvar overfor 

seg selv og andre i og utenfor fotballmiljøet 

 gjennom denne plan ønsker vi å holde en høy kvalitet på spillerutviklingen og dermed 

øke muligheten for å utvikle og få frem gode spillere til sone-, krets- og seniorlag, om 

ikke i egen regi, så for andre nærliggende klubber og ikke minst spillerne selv. 

 

2. HOLDNINGER/FAIR PLAY  

 

Grunnlaget ligger i breddeformelen til Norsk Fotballforbund: 

Trygghet + mestring = trivsel 

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

Fair Play betyr at du som spiller må: 

 Ta godt vare på dine medspillere og inkluder nye lagkamerater  
 Unngå stygt spill og filming  
 Skape trygghet og god lagånd på banen  

Fair Play-ånden skal vokse fram ved: 

 å trene og spille kamper med godt humør  
 å behandle motstanderne med respekt  
 å hjelpe skadet spiller uansett lag  



 å takke motstanderen etter kampen  
 å ikke kjefte på andre spillere eller dommeren  

2.1 For trenere og ledere 

Som trener og leder har du ansvar for at spillet utøves i den rette Fair Play-ånd. Du skal sørge 

for at spillerne har god kjennskap til regler og retningslinjer, og at disse blir fulgt. Du kan 

invitere spillere og dommere til temamøter, der situasjoner tas opp til vurdering og 

bevisstgjøring. 

Det er ditt ansvar som trener eller leder at spillerne forstår: 

 Betydningen av dommerens situasjon og funksjon  
 At dommerne må ta hurtige valg å og dermed umulig kan være feilfrie  
 Betydningen av å ikke overreagere på dommeravgjørelser  
 At det er dommerens avgjørelse som teller, og at det er bortkastet å pådra seg straff for 

kjeftbruk  
 Betydningen av å følge regelverket - det tjener alle parter, og dermed også spillet  

 

3. FORVENTINGER TIL SPILLERNE I IL FREA FOTBALL - 

HOLDNINGER  
 

 

Holdninger overfor seg selv: 
 punktlighet i enhver sammenheng  

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

 positivt forhold til riktig kosthold  

 forståelse for nok hvile og søvn i kombinasjon med skole/trening/kamp  

 unngå røyking, alkohol og andre rusmidler  

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

 ta skolegangen på alvor - skole prioriteres før fotballen  

 tåle seier og tap  

 

Holdninger overfor medspiller: 
 vær positiv, vær en god fotballvenn i alle sammenhenger  

 gi ros/oppmuntring og gjøre hverandre god 

 unngå kjeftbruk - godta at andre gjør feil  

 

Holdninger overfor motspillere: 
 vis god sportsånd (takke for kamp, være blid og høflig) 

 vis respekt 

 betydningen av fair-play 

 

Holdninger overfor trener/lagleder:  
 Lytt og ha fokus! (her er noe å lære)  

 vær gjerne uenig, men ta det opp med trener etter treningen  



 vær samarbeids- og lærevillig  

 ikke snakk bak ryggen ved uenighet  

 gi beskjed ved forfall til trening og kamp  

 tilstreb lojalitet overfor trener/leders beslutninger 

 

Holdninger overfor dommer/regelverk: 
 godta dommerens avgjørelser (alle kan ta feil, både dommeren og deg selv) 

 "ikke tøft å få kort"  

 unngå negative reaksjoner - vær positiv  

 

Holdninger overfor klubben: 
 vær stolt av klubben din  

 bidra til å klubbfølelse, lojalitet og samhold  

 si ja når klubben ber deg om en tjeneste  

 tenk på at det er mange som jobber frivillig og bruker av sin fritid for at nettopp 

du skal ha det gøy med fotballen 

 

Samspillet mellom holdninger og fotballferdighet vil være avgjørende 
for:  

 ens egen utvikling som spiller  

 hvor gode medspillerne på laget kan bli  

 hvor godt laget kan bli, både sportslig og miljømessig 

 IL FREA sitt omdømme i lokalmiljøet, og i fylket og overfor 

sponsorer/samarbeidspartnere 

 
 

4. APPARAT RUNDT LAGENE  
 

Alle aldersbestemte lag skal ha minimum følgende funksjoner rundt laget: 

- 2 trenere 

- 1 oppmann 

- 1 foreldrekontakt (kan være samme som oppmann) 

 

 

Foreldrekontakt og oppmann må velges på foreldremøte på før sesongstart, slik at de tar 

ansvar for en god oppstart til sesong og sikrer kontinuitet og aktivitet  

Oppgavefordelingen mellom funksjonene kan være glidende, og personene i funksjonene må 

seg i mellom avtale den endelig arbeids/oppgavefordeling.  
 

 

4.1 OPPMANNENS OPPGAVER  

 

- ta vare på lagets utstyr og materiell (drakter, førstehjelpsskrin, kjegler, ball, vester) 

- bidra til påmelding til serie og turneringer i samråd med trener og leder i IL FREA. 



- ajourholde lagslister og gi beskjed til fotballgruppens leder umiddelbart til om 

endringer i spillergruppa. Viktig ift. forsikring og kontingent! 

- ta kontakt med motstanderlaget og dommer senest 1 døgn før kamp og ta i mot 1 time 

før kampstart, og sende inn kampresultat etter kamp 

- påse at bane og garderobe er låst opp og klargjort  

- betale dommer, ta i mot dommerregning (i hovedsak overføring via bank) 

- holde motstander, dommer, baneeier og krets orientert om eventuelle endringer som 

berører kampen 

- i samarbeid med trenere ordne skyss til alle bortekamper 

 

4.2 FORELDREKONTAKTENS OPPGAVE  

 

I hovedsak dreier det seg om 3 hovedoppgaver, men i tillegg å avhjelpe, og endelig avtale 

oppgavefordeling med trenere: 

 

- å innkalle til min,. 2 foreldremøter pr år (før og etter sesongsstart, dvs. april og 

september/oktober) 

 

- å informere om og organisere alle dugnader til laget (både dugnader og lagdugnader) 

og bidra til at alle spillere og foreldre deltar på dugnadene 

 

- sosiale tiltak for laget i samråd med spillerne og foreldre 
 

 

Sesonglengde og treningstider – mai til september i følge kampoppsett og turneringskalender fra 

Finnmark fotballkrets. 

Treningstider vil variere rundt tilgangen på treningshall/områder. – for lille og små lagene prøver vi å 

få til en felles treningstime i Finnmarkshallen gjennom vinteren. Gjerne i forbindelse med 

håndballtrening i Altahallen. 

Fotballsesongen trapper ned sin trening for og tilpasse denne mot ski og håndballtreninger på 

høsten. 

IL FREA FOTBALL 

 


