
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

Våre visjoner:   
Den du er – er bra nok for oss! 

Det er lov å være god! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dette dokumentet innholder en helhetlig beskrivelse, heretter kalt Sportsplanen, for hvordan DBK  Fotball Junioravdelingen 
ønsker å tilrettelegge for at spillere, dommere, trenere, ledere, foreldre og foresatte skal oppleve et godt sportslig tilbud i 

DBK. I vedlegget fremgår noen sentrale og gode øvelser som kan fungere som en rød tråd på tvers av lagene i klubben for å 
belyse øvingsmomenter. Informasjon av administrativ karakter som er nødvendig for at det sportslige tilbudet skal forenkles 

og optimalisere, er være tilgjengelig på DBK Fotball Junior sine web-sider. Sportsplan og administrativ informasjon skal 
revideres minimum en gang i året – senest i sammenheng med DBK Fotball Junior sitt Strategimøte i desember hvert år. 

 
Styrende dokumenter i DBK Fotball Junior 

1. DBK Fotball Junior Sportsplan med Øvingsbank 
2. DBK Fotball Junior Årsplan og Ansvarsfordeling 
3. DBK Fotball Junior Budsjett 

 
Styret i DBK Fotball Junior benytter samtidig anledningen til å takke alle for arbeidet som hver dag gjøres på og utenfor 

treningsfeltet som gir barna et sunt, trygt og utviklende fritidstilbud! 

Drammens Ballklubb  
Fotball - Junioravdelingen 

 

Sportsplan 2020 – 2021 
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Visjonen  
Hva betyr DBK sin visjon for DBK Fotball Junior?  

DBK er en breddeklubb. Alle som ønsker å spille fotball er derfor velkomne i DBK - uansett nivå. Noen spillere 
ønsker at fotballen skal gi dem en sosial arena, andre ønsker et aktivt fritidstilbud og noen ønsker å bli veldig 
gode. Alle lag skal legge til rette for et differensiert tilbud i DBK - tilpasset spillerne sine ønsker og behov - slik at 
den enkelte opplever mestringsfølelse. Differensieringen gjør at det derfor er riktig og nødvendig å gi spillere 
tilpassede utfordriger for å oppnå mestringsfølelse. Differensiering og mestringsfølelse er ikke det samme som 
topping av lag! Med «topping» forstås at enkelte spillere får ingen eller svært lite spilletid i kamper uten 
begrunnelse i forhold knyttet til holdninger (kun ferdigheter). Inn mot og i ungdomsfotballen vil derimot 
ferdigheter gradvis medføre at enkelte spillere får mer spilletid eller blir satt i «faste» posisjoner på banen for 
bedre å ivareta kollektivet sin evne til å prestere som lag. Alle skal derimot vies like mye tid og fokus på treninger 
og inkluderes i det sosiale fellesskapet som et fotball-lag skal være. 

Differensiering skal ta utgangspunkt i den 
enkeltes holdninger og ferdigheter. Gode 
holdninger krever blant annet godt 
treningsoppmøte, etterlevelse av trenerens og 
klubbens forventninger slik de er beskrevet i 
Sportsplanen, evne til å oppmuntre og 
motivere medspillere samt innsatsen som den 
enkelte nedlegger av egentrening, på 
treningsfeltet og i kamper.  

      Holdninger 
a. Treningsoppmøte 

b. Klubbforventninger 

c. Innsats 

d. Motivere medspillere 

      Ferdigheter 
a. Teknikk 

b. Pasningsfot 

c. Spillforståelse 

 
Differensiering gir mestringsfølelse 

 

Fotballferdigheter er blant annet god teknikk, pasningsfot samt forståelse for lagspillet.  

Differensiering kan gjøres gjennom treninger, kamp, cuper, hensiktsmessig lagsinndeling i serie, hospitering mot 
eldre lag og deltakelse på EA/satelitt/sonelag. 

 

Målsetting 
DBK Fotball Junior har som målsetting at fotball skal være et helårs tilbud for nærmiljøet. Dette skal gjøres ved å 

tilby en god introduksjon for alle som vil spille eller være trenere for DBK Fotball Junior. Vi i DBK håper at flest 

mulig vil prøve flest mulig aktiviteter, men vil legge til rette for at barna kan begynne med fotball høsten 

de begynner på skolen.  

Klubben skal tilrettelegge for at lag som ønsker å trene gjennom 
vinteren skal få et tilbud om dette, gjerne ved å kombinere Futsal 
(inne) og utetreninger. Regelmessige trener og lagledermøte skal 
senke terskelen for koordinering på tvers av lag for hospitering og 
koordinering av hvilke cup`er DBK barne- og ungdomslag skal 
delta på (gjerne overnattingscuper) for å bidra til å bygge 
klubbfølelse. I tillegg vil det for noen årskull gis tilbud om 
treningshelger med utgangspunkt i Øren-banen for å stimulere de 
som er ekstra motiverte og ønsker flere utfordringer på banen. 
Ekstra motiverte spillere skal prioriteres inn på satelitt og sone-
lag.  

Klubbfølelsen er viktig og bør også underbygges ved at spillere og trenere bruker klubbens treningstøy på trening, 
men spesielt på kamp.  
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DBK spilleren  

Felles 

Fotballspillere i DBK skal gis gode holdninger og ferdigheter som trenere, støtteapparat og foreldre skal 
oppmuntre og gradvis stille som krav. DBK Fotball Junior har derfor «10 bud» som skal danne den røde tråden for 
all organisert aktivitet i klubben uavhengig av alder. I DBK Fotball Junior tror vi på at; 

1. Fotball er gøy! 
2. Fotball er et lagspill hvor målet er at «1 + 1 blir 3». 
3. Spillere skal alltid søke ledig rom for å være et spillalternativ. 
4. Enkle og tidlige pasninger langs bakken gir bedre lagspill. 
5. Laget mitt blir bedre ved at jeg oppmuntrer medspillerne mine. 
6. Den beste fotball-treningen skjer utenom treningene. 
7. Treningene blir morsommere og bedre ved å lytte til beskjeder og instrukser.  
8. Fotballtreningene starter presist, møte derfor opp slik at du er klar i tide. 
9. Dersom jeg kommer for sent eller ikke kan komme på trening eller kamp, sier jeg fra til trener og/eller 

lagleder.  
10. Trening er ferdig når alt utstyr er ryddet på plass. 

 

Avdeling 7-10 år  

Perioden kjennetegnes av at det er første møte med organisert idrett for mange av barna. Barna er små, noe som 
medfører at konsentrasjonstiden er kort og mottakeligheten for verbal instruksjon er lav. Barna trenger lek, 
aktivitet og trivsel. Det viktigste i perioden er at barna får et positivt forhold til fotball. Som trener må en sørge for 
å ta vare på alle spillerne, snakke med de og gjerne lytte til hva barna selv vil.   

Hovedpunkter for årgangen:  

 For å få utfordringer tilpasset sitt eget nivå, skal det differensieres på treningsfeltet allerede her 

 Alle skal få tilbud om trening og kamper med tilnærmet lik spilletid for alle  

 Treningen skal preges av aktivitet, variert bevegelse (koordinasjon og motorikk), lek og mange balltouch 

 Treningene bør gi spillerne en enkel forståelse for spillets grunnelementer; angrepsspill, forsvarsspill og 
samspill  

 Treningene skal inneholde mye spill eller spill-lignende øvelser, med smålagsspill (eks. 2x2, 3x3) for større 
deltagelse og aktivitet  

 Spillerne skal ikke «låses» i posisjoner, men få prøve seg i forskjellige roller  

 Det skal oppfordres til allsidig aktivitet. Sesongidretter har prioritet. 
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Avdeling 10-12 år  

Perioden kjennetegnes av at barna nå er mer lærevillige og enklere å lede. Samtidig er spillerne mer kritiske og 
reflekterte, og dette kan stimuleres gjennom innføring av spill- og rolleforståelse. Spillerne 
er også i større grad klare for å være med å påvirke treningene. Det er allikevel viktig å 
ikke glemme at de fortsatt er avhengige av stor aktivitet og mye morsom trening. Selv om 
mange kanskje er motivert for mye repetitiv, isolert ferdighetstrening, kan det også 
medføre at en god del mister lysten for fotball.  

Hovedpunkter for årgangen:  

 Treningsgruppene skal baseres på årgang, kjønn, skole og eventuelt klasse. For å få 
utfordringer tilpasset sitt eget nivå, skal det differensieres på treningsfeltet  

 Alle skal få tilbud om trening og kamper med tilnærmet lik spilletid for alle  

 Treningen skal preges av aktivitet, variert bevegelse og mange balltouch  

 Treningene bør gi spillerne forståelse for enkle prinsipper som angrepsspill, 
forsvarsspill, rolleforståelse og vurdering av egne ferdigheter  

 Treningene skal inneholde mye spill eller spill-like øvelser, helst med små lag for 
større deltagelse og aktivitet  

 Spillerne er nå i stand til å vurdere egne ferdigheter og jobbe målrettet med disse  

 Det bør oppmuntres og legges til rette for egentrening  

 Det bør oppmuntres til å vise respekt og Fair Play både på trening og i kamp  

 Det skal oppfordres til allsidig aktivitet. Sesongidretter har prioritet i vinter-/sommerhalvåret.   

 I årgangene G/J 11 og G/J 12 kan det vurderes å etableres et ekstra tilbud ved å melde opp et ekstra lag i 
seriespillet, evt en aldersgruppe over gjeldende alder. Uttak til det ekstra laget skal være basert på modning i 
ferdigheter og holdninger. Det understrekes at et slik laget kun skal være en ekstra kamparena i seriespillet, 
og at alle treninger, cuper og sosiale arenaer er åpne for alle på årgangslaget.  

 

Avdeling 13-14 og 15-17 år  

Perioden kjennetegnes av overgangen siste år med 9’er og første år med 11’er fotball. Spillerne har i perioden 
sine første år på ungdomskolen. Det er mye som skjer både rundt spillerne og i kroppene deres. Perioden preges 
ofte av større frafall og større ytre urolighet.  

Hovedpunkter for årgangen:  

 Årsgruppene slås sammen til 2 treningsgrupper (13/14 og 15-17).   

 Det etableres to lag basert på ferdigheter og holdninger. Yngre spillere skal kunne spille på begge lagene. 

 Alle treninger er åpne for alle, og det gjennomføres differensiering ila treningene  

 Alle skal få et seriøst tilbud om trening og kamper  

 Mulighet for hospitering opp mot neste treningsgruppen for spillere som bør gis større utfordringer 

 Spillere kan nå lære seg å vurdere egen ferdighet og jobbe målrettet med egne utviklingsmål  

 Spillerne forstår og tar hovedansvaret for egen utvikling  

 Spillerne bør delta i planleggingen av økter, kamper og cuper 

 Det bør oppmuntres og legges til rette for egentrening  

 Har god forståelse for og praktiserer Fair Play på trening og i kamp  
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Utviklingstrapp – DBK -spilleren 

 

Alderstrinn Kamparena Mål Treningsfokus 
7-10 år 3er, 5er og 7er 1. Grunnleggende ballbehandling 

2. Stimulere koordinasjon og motorikk 
3. Skape forståelse for spillet 

Lekpreget trening med mye fokus på ballinvolvering. 
Sjef over ball – øvelse for å utvikle basisferdigheter. 
Kortpasning og mottak med begge ben. 
Smålagsspill. 

10-12 år 7er og 9er 1. Kunne passere motspiller med ball. 
2. Utvikle retningsbestemt 

kortpasningsspill. 

Øvelser 1 mot 1 / 2 mot 2. 
Pasning og mottak med begge ben over korte og 
lange avstander. 
Smålagsspill med retning og mye involvering, 

13-17 år 9er og 11er 1. Videreutvikle retningsbestemt 
pasningsspill. 

2. Utvikle gode driblere, 
pasningsspillere og forsvarsspillere. 

3. Utvikle rolleforståelse. 

Øvelser 1 mot 1 / 2 mot 2. 
Utvikle rollespesifikke spillere og spillestil.  

 

DBK Keeperen  
Keeper står ikke i mål, han spiller i mål. Keepere bør derfor, spesielt i barnefotballen, delta 
på lik linje med utespillere i ferdighetsutviklingsdelen. Fokuset på treningene er i hovedsak 
på spillet og spillerne. For å gi keepere spesifikk og motiverende keepertreninger er det 
ønskelig at DBK sine keepere deltar på Drammen keeperakademi (DKA).  

Keeperakademiet http://drammen-ka.idrettenonline.no/ er et gratis tilbud for DBK sine 
keepere (DBK betaler en årlig avgift).   

 
DBK Foreldre  

Foresatte i Drammens Ballklubb 

Foreldre/foresatte er ekstremt viktige i DBK. Vi som klubb er her for barna deres. Da er det viktig at vi har en 
jevnlig kontakt med foreldrene så de vet hvordan ting skal være. Det arrangeres jevnlige lagledermøter hvor 
forhold rundt driften av klubben diskuteres. Etter møtene sendes det ut informasjon hvor det som angår 
foreldrene forventes videresendt av lagleder til foreldrene. Alle lag skal som minimum ha et foreldremøte før 
sesongstart.  For barnelagene er det ønskelig at foreldre er med på kamper med barna sine. Barna trenger det, vis 
dem at dere bryr dere!  
 
Noen huskeregler også for de voksne;  

 Foreldre skal ikke blande seg inn i laguttak og valg som trenerne foretar seg. Hvis de er uenige i noe skal dette 
tas opp med trener evt lagleder på en ordentlig måte i etterkant av kamp eller trening.  

 Foreldre er pliktige til å møte på dugnader og foreldremøter.  

 Dommeren prøver også å gjøre sitt beste – ikke kritiser hans/hennes avgjørelser. 

 Resultatet må ikke bli for viktig - den enkelte spillers mestring har større betydning. 

 Gi oppmuntring til alle spillerne - ikke bare dine kjente. 

 Ta gjerne initiativ til å bidra på foreldremøter for å avklare holdninger og ambisjoner. 

http://drammen-ka.idrettenonline.no/
http://drammen-ka.idrettenonline.no/
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 Snakk positivt om Drammens Ballklubb utad. Misnøye skal tas opp innad i 
laget og/eller direkte med junioravdelingen i DBK. 

 Fair Play gjelder også for de voksne! 

 

Siden DBK Fotball Junior drives på dugnad er det ønskelig at foresatte bidrar 
direkte opp mot lagenes støtteapparat for å dekke rollene; 

 Trener (barnefotball) 

 lagleder 

 foreldrekontakt (cupansvarlig) 

Det er også behov for at foreldre ønsker å være med å bidra til avdelingens 
arbeid ved å påta seg styreverv og være med i arrangementsgrupper osv. 
 

DBK Treneren 
Effektiv trening er trening med et høyt aktivitetsnivå og mange ballberøringer. Kødannelse i øvelser, eller at barna 
er lite involvert i spill, er ikke effektiv trening. 

 

Trening vs Coaching 

DBK sine trenere skal ikke kun administrere treningene. For å øke utbyttet av treninger og læringsutbyttet til 
spillerne er det viktig at trenerene «coacher». Coaching innebærer at treneren definerer 1-2 øvingsmomenter for 
treningen som han/hun aktivt roser, oppmuntrer og veileder på under treningsøkten, og spesielt under 
spillsekvenser. Dette øker fokus både hos treneren og spillerne og bevisstgjør øvingsmomentet som igjen øker 
læringen.  

 

Rekruttering 

Rekruttering av trenere til fotballen for ungdomslagene er en stor utfordring for klubben. DBK Fotball Jr. ønsker å 
rekruttere trenere fra DBK Fotball Junior og Senior. I tillegg ønsker vi å legge forholdene til rette for at 
foreldretrenere kurses for å gi en best mulig treningshverdag for de minste. Klubbens trener skal følges opp med 
støtte av Trener-koordinatoren i klubben. Klubben skal aktivt rekruttere deltakere til NFF sine trenerkurs som 
arrangeres i regi av Buskerud Fotballkrets. DBK dekker alle kursutgifter.  

 

Trenerutvikling 

Trenerkurs gjennomføres i regi av NFF. 

Kursoversikt finnes på: 
https://www.fotball.no/trener/grasrottrener/ 

  

 
 

 

 

 

https://www.fotball.no/trener/grasrottrener/
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Barnefotball 

For trenere for Barnelagene i aldersgruppe 6-12 år er det et ønske om at minst en (men helst alle) av 

trenerne pr årskull har sertifisering som Grasrottrener. Klubben dekker disse kursene og vil med jevne 

mellomrom arrangeres kursene på klubbhuset.  

 
Ungdomsfotball 

Klubben ønsker å rekruttere trenere for ungdomslagene fra egne rekker med tilknytning til klubben.  

 
DBK Fotball Jr. skal jobbe målrettet for at alle trenere i klubben skal ha; 

Barnefotball (7-12 år)  – Grasrottrener kurs Del 1 og 2  

Ungdomsfotball (13-16 år) – Grasrottrener Del 3 og 4 
 

Trenere i Drammens Ballklubb 

 Trenere er pliktet til å møte opp i god tid før hver trening og hver kamp. Kan man ikke komme er det 
trenerens oppgave å skaffe en erstatter. 

 Treninger skal være planlagt på forhånd og alt av utstyr skal være på plass. Luft i baller etc.  

 Som trener i DBK er man pliktet til å ha minimum 2 treninger i uka pluss 1 kamp i sesong. Dårlig vær eller 
dårlige treningsfasiliteter er ingen unnskyldning for å avlyse treninger. 

 Viktig at trenerne er klare og tydelige i sin framtoning. Balansegangen mellom å være seriøs og kamerat er 
viktig.  

 Viktig å ha en god kommunikasjon med hver enkelt spillerne. Gi de nok informasjon slik at de forstår hva som 
er bra, og hva som er dårlig.  

 Som trener plikter man seg til å møte på klubbens trenersamlinger. Her vil vi samle alle trenerne for 
ungdomslagene slik at vi kan dele meninger og hjelpe hverandre med treningshverdagen. 

 Treningsøkta skal tilrettelegges slik at de får utfordringer tilpasset sitt nivå. Det er derfor viktig at økta er godt 
planlagt og satt i sammenheng med periode- og årsplaner 

 Trenerne i DBK Fotball Junior skal ha en god dialog og tone seg i mellom. Viktig at vi ikke blir sittende på hver 
vår tue! 

 

Treningssamlinger 
Klubben har en intensjon om å få gjennomført en treningsamling/helg for barnelagene i løpet av Juni og for 

ungdomslagene i løpet av August.  

Prestasjonsfremmende og skadeforebyggende arbeid  
Økende antall treninger og tidlig spesialisering gir et behov for basis treningsøkter og oppvarmingsøvelser som er 

bevist skadeforebyggende for å redusere antall store og alvorlige skader. DBK ønsker at 10-14 årskullet skal 

inkludere FIFA 11 + kids og at 14 år og eldre skal bruke FIFA 11+ som en naturlig del av sin trenings og 

kamphverdag både som en skadeforebyggende komponent og også som en prestasjonsfremmende komponent. 

  

Ressurs websider: 

 FIFA 11 + for kids  (https://www.fifamedicalnetwork.com/wp-content/uploads/2019/10/fifa_E.pdf) 

 Skadefri.no 

 fotball.no/barn-og-ungdom 



 

 

 
Drammens Ballklubb – Fotball – Junioravdelingen 

 
  

8 Sportsplan  

Hospitering 
Hospitering er et viktig virkemiddel for å sikre differensiering av spillere i DBK. Hospitering er også viktig for å 
melde på riktig antall lag og nivå før sesongstart. For å sikre ryddig kommunikasjon mellom lagene gjelder 
følgende retningslinjer for hospitering i DBK Fotball Junior; 

 Treningstider skal i størst mulig grad koordineres på tvers av kull for å muliggjøre hospitering og for å gi de 

med mye iver og energi mulighet til å trene flere ganger i uken. 

 Alle årstrinn skal legge til rette for planlagt hospitering fra årskullet under spesielt til trening og, men også til 

kamp 

 Spillere som hospiterer skal føle at de må strekke seg litt samtidig som de opplever mestringsfølelse  

 Hospitering styres av hovedlagleder/hovedtrener til årskullene, som velger ut hvilke spillere som skal få 
hospitere basert på ferdigheter og holdninger 

 Hospitering pga forfall kan skje ved direkte kontakt med spiller, men da fra en liste gitt av 
hovedlagleder/trener 

 Hvert kull bør ha en større gruppe utvalgte spillere enn antall faste plasser til hospitering (rullering). 

 Kamper med eget årskull skal prioriteres ved samtidighetskonflikt. 

 
 
 

Holdninger 

Fair Play 

Fair Play betyr at du som spiller og trener må: 

 Ta godt vare på dine medspillere og inkluder nye lagkamerater. 

 Skape trygghet for deg selv og andre på laget, som gir god lagånd 
og prestasjoner på banen. 

 Takke motstanderen etter kampen. 

 Respektere andre spillere og dommeren. 
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Klubbvert  

Klubbverten er DBK sitt ansikt utad. Hvert lag skal ha en klubbvert ifm hjemmekamper. Oppgaven innebærer å ta 
imot og informere det gjestende laget samt støtte dommeren. Spillere, trenere, lagledere og foreldre har alle et 
ansvar for å etterleve Fair Play-ånden. Hvert lag har fått utdelt klubbvert-vester – bruk den!  

 

Ressurs sider:  

https://www.fotball.no/barn-og-ungdom/ 

https://www.fotball.no/trener/grasrottrener/ 

https://www.Skadefri.no 

https://www.fifamedicalnetwork.com/wp-content/uploads/2019/10/fifa_E.pdf 

https://www.dbk.no 
 
 
 

 

https://www.fotball.no/barn-og-ungdom/
https://www.fotball.no/trener/grasrottrener/
https://www.skadefri.no/
https://www.fifamedicalnetwork.com/wp-content/uploads/2019/10/fifa_E.pdf
http://www.dbk.no/

