
     

VINDBJART FOTBALLKLUBB  

 

Retningslinjer VFK  
 
VFK skal sørge for at alle skal ha et fotballtilbud de er fornøyd med. Fotball skal være for alle 
som har lyst til å være med! 
 
For barnefotballen (6 – 12 år): Hovedmålet for barnefotball er at spillere skal oppleve at det 
er trygt og gøy å være på trening og kamp med VFK. For å fremme/bygge motivasjon til å bli 
en del av VFK lengst mulig er det viktig at alle spillerne har fått positive tilbakemeldinger av 
trenerne før de går hjem fra hver trening. Gjennom positiv oppmuntring lærer barna best, og 
gjennom oppmuntring lærer barna å tenke ”jeg klarer det”. Ferdighetstrening gjennom 
oppmuntring fremmer mestring og selvtillit. Det vi voksne har fokus på gjør barna mer av. 
 
For ungdomsfotballen (13 til 16 år):  
For at alle skal ha et fotballtilbud de er fornøyd med må klubben og lagene gi et ulikt tilbud til 
spillerne - ut fra nivå, interesse og ambisjoner. Noen vil trene mye og bli best mulig - da må 
tilbudet legges opp deretter. Mange andre ønsker mindre prestasjons- og utviklingsfokus - da 
skal de få et tilbud tilpasset sine behov.  
 
Hvordan legger vi til rette med fotballaktivitet, slik at alle trives? Hvordan driver vi god 
spillerutvikling uten at det går på bekostning av bredden?  Inndeling av lag, hospitering, 
treningsmengde og treningsinnhold er virkemidler som må vurderes i et slikt perspektiv.  
 

Målsetninger 
• Vi skal bidra til å utvikle fotballen i Vennesla 

• Vi skal gi alle som ønsker det et sportslig og sosialt tilbud 

• Det skal føles trygt, positivt og moro, å være med i klubben 

• Vi skal gi trenere og ledere gode forutsetninger for å kunne rettlede best mulig 

• Vi skal ha et utvidet tilbud til de som ønsker det 

• Vi ønsker å gjøre ”venndølane” stolte av klubben sin 

• Vi ønsker å spille en offensiv og morsom fotball 
 
Ut ifra dette, har klubben vedtatt følgende retningslinjer: 

 
Generelt 

• All bruk av rusmidler i forbindelse med idrettsarrangementer som klubben deltar i, er 
forbudt. 

• Det skal ikke røykes i klubblokalet og i direkte forbindelse med trening/kamper. 

• Dempe uønsket og negativ adferd og fremme ønsket og positiv adferd 

• Organisert fotballtrening starter det året man starter på skolen. 

• Inndeling av lag og treningsgrupper gjøres ut fra geografisk tilhørighet, normalt skole, 
i barnefotballen (6 – 12 år) og etter hvilket nivå den enkelte spiller ønsker å spille på i 
ungdomsfotballen (13 – 19 år). 

• Lagene i samme årsklasse skal så langt det er praktisk mulig ha lik treningstid. Da vil 
man få inn samarbeid/bekjentskap mellom lagene. Dette vil gjøre sammenslåing 
senere mye enklere. 
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Barnefotball: 6 – 8 år (Mini – 5’er fotball)    
• Minst en trening pr. uke + internturneringer i sesongen.  

• Alle skal i utgangspunktet få spille like mye. Spilletid kan differensieres i forhold til 
treningsfremmøte. 

• Det rulleres på alle plassene i laget. 

• Lagene i samme årsklasse må tilstrebe lik treningstid. Da vil man få inn samarbeid / 
bekjentskap mellom lagene.  

• Klubben tilrettelegger for utvidet fotballtilbud, for de som ønsker det. 

• Turneringer: Det kan deltas i max 4 turneringer i året, innen kretsen. 

 
Barnefotball: 8 – 10 år (Mini – 5’er fotball) 

• Minst en trening pr. uke + kamper i sesongen. 

• Alle skal i utgangspunktet få spille like mye. Spilletid kan differensieres i forhold til 
treningsfremmøte. 

• Det rulleres på alle plassene i laget. 

• Lagene i samme årsklasse må tilstrebe lik treningstid. Da vil man få inn samarbeid / 
bekjentskap mellom lagene. Dette vil gjøre sammenslåing senere mye enklere. 

• Klubben tilrettelegger for utvidet fotballtilbud, for de som ønsker det. 

• Turneringer: Det kan deltas i max 4 turneringer i året, innen kretsen. 

 

Barnefotball: 11 - 12 år (Lille – 7’er fotball) 
• Minst to treninger pr.uke + kamper i sesongen. 

• Ingen topping.  

• Alle skal i utgangspunktet få spille like mye. Spilletid kan differensieres i forhold til 
treningsfremmøte. 

• Det kan rulleres på alle plassene i laget. 

• Klubben tilrettelegger for ett utvidet fotballtilbud, for de som ønsker det. 

• Turneringer: Det kan deltas i max 6 turneringer i året. 

 
Ungdomsfotball: 13 - 14 år (Smågutter/Småjenter – 11’er fotball) 

• Ingen topping på noen av lagene, men det dannes to kjernegrupper (4-8 spillere) og 
èn mellomgruppe. 

� Kjernegruppa på nivå 1 (4-8 stk.) består av spillere som; 1) trener 4 økter i uka, 
2) er dedikerte og motiverte, og 3) ferdighetsmessig er blant de beste i sitt 
årskull. Disse spillerne vil være involvert i alle kampene på nivå 1.  

� Kjernegruppa på nivå 2 består av spillere som kun trener to ganger i uka. Disse 
spillerne er involvert i alle kampene på nivå 2.  

� Mellomgruppa består av spillere som trener 4 økter i uka, men verken er i 
kjernegruppe 1 eller 2. Disse rullerer på å spille litt på nivå 1 og litt på nivå 2. 
Det trenger ikke å være nøyaktig likt i forhold til hvilket nivå hver enkelt 
spiller mest/minst på, men alle skal få prøve seg på begge nivåer med jevne 
mellomrom. Her bruker trenerne differensieringsprinsippet, samt pedagogisk 
og fotballfaglig kløkt. 

� Kjernegruppene er ikke statiske, og kan endres i løpet av året og fra år til år. 

• Alle spillerne i en kamptropp bør minst spille èn omgang. 

• Det kan rulleres på alle plassene i laget. 
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Ungdomsfotball: 15 - 19 år Gutter/Junior og 15 - 17 år Jenter 
• 4 aktiviteter per uke for elitelag og 2 ganger i uke for breddelag. Viktig at lagene 

samarbeider, det er ikke ønskelig med vanntette skott mellom lagene. 

• Alle spillerne skal ha et godt sportslig tilbud gjennom mye spilletid i kamp.  

• Det kan rulleres på alle plassene i laget. 

 
 

Definisjon av topping 
 

Topping er når: 
• Lagene blir delt inn etter hvor gode spillere de har (A og B-lag) 

• Sette opp de antatt beste i førsteoppstillingen på kamper og turneringer. 

• Bruke de beste så mye at ikke alle får spille. 

 

Topping er ikke: 
• At en bruker enkeltspillere noe mer i kamper, fordi de har godt treningsoppmøte. Alle 

spillerne skal imidlertid ha et godt sportslig tilbud gjennom mye spilletid i kamp.  

• Når spillere gis mulighet til å velge mellom lag som legger opp til ulik 
treningsmengde. 

 
 

Hospitering 
 
Følgende prinsipper gjelder for hospitering i VFK: 
 

1. Spilleren må selv ønske å hospitere. Foresatte skal tas med i prosessen. 
 

2. Hospitering kan tidligst skje fra det året de fyller 10 år. Frem til det året de fyller 14 
skal spilleren tilhøre sitt eget lag og spille kamper her. Det vurderes i hvert tilfelle 
hvor mange kamper spilleren skal spille i nivå over. 
 

3. Totalbelastningen for spilleren skal veie tyngst.  
 

4. Trenere bør oppfordre spilleren som er gode nok til å hospitere. 
 

Dispensasjoner i forhold til regelverk om hospitering kan i spesielle tilfeller gis av styret i 
VFK.   

 

Skulle noen oppleve at disse retningslinjene ikke stemmer overrens med det som 
praktiseres rundt lagene, vil vi gjerne høre fra dere for en eventuell oppklaring. 
 
 
Vennesla 
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