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Innledning 
Siden klubben ble stiftet i 1999 har klubben spilt 6 år på nivå 2 i Norge. Notodden FK er i så måte en 
veldig ung fotballklubb, selv om fotballen i seg selv har lang tradisjon på Notodden. I starten var det 
bare lokale spillere på laget, men etter hvert som laget tok steg oppover i divisjonssystemet har det 
variert med lokale spillere på laget og dette ønsker vi å gjøre noe med.  

Notodden FK ønsker å være en toppklubb som spiller i det som blir definert av NFF som toppfotball. 

Formålet med sportsplanen er å utvikle fotballen i Notodden FK. Den skal være et verktøy for trenere 
og ledere i klubben og legge et godt grunnlag for målrettet fotballopplæring med kvalitet.   

Det er leder for utviklingsavdelingen, i samarbeid med sportslig utvalg som har ansvaret for at 
sportsplanen blir kjent og fulgt av trenere til enhver tid. Dette er nedfelt i rollebeskrivelsen til leder 
for utviklingsavdelingen og sportslig utvalg (se klubbhåndbok). 

Sportsplanen skal bidra til at Notodden FK får en tydelig plan for spillerutvikling og at vi kan oppleve 
flere lokale spillere i vår A-lagstropp de kommende årene. Virkemidlene er gjenspeilet videre i denne 
sportsplanen. 

Sportsplanen er utarbeidet høsten 2016, vinteren og våren 2017. Den er vedtatt i styret juni 2017 og 
et ledd i Notodden FK sin plan for å bli en kvalitetsklubb.  

Sportsplanen skal revideres hvert år, og første gang desember 2018. Det er leder for spillerutvikling 
sitt ansvar å revidere planen i samarbeid med trenere og ledere i klubben.  

I sammenheng med sportsplanen utarbeides det også et spillestils dokument som skal definere 
hvordan Notodden FK sine lag (A-lag og ned til Gutter 16) skal spille fotball. (Ferdigstilles 2020) 

Rekruttering vil bli ivaretatt gjennom samarbeidsavtalen med Snøgg Fotball og flere andre tiltak som 
Notodden Fotballklubb er med på. (Fotballskoler, barnehage cup og oppstartsdager for 6 åringer) 

 

Link til rekruttering til NFK 

http://www.notoddenfk.no/om-klubben/test/innholdsfortegnelse/klubbdrift-og-
rutiner/rekruttering/rekruttering-til-nfk 

 

Se også samarbeidsavtalen mellom Notodden Fotballklubb og Snøgg Fotball 

Link: (kommer etter ny avtale er godkjent på årsmøtene til begge klubber) 

 

 
Notodden januar 2020 
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Notodden FK sin visjon, verdier og mål.  
Notodden FK har gjennom høsten og vinteren 2016 arbeidet fram en ny visjon og nye verdier for hele 
klubben. Dette har vært gjort i form av en bred prosess, hvor frivillige, supportere, ansatte, spillere 
og styret har bidratt. Notodden FK ønsker å være en sentral og viktig aktør i byen og regionen. Vi 
ønsker å stå samlet og ikke minst oppleves som tydelige overfor spillere, trenere, ledere, supportere, 
støttespillere og naboklubbene i nærmiljøet.  

 «Vi skal være den drivende kraften innen utvikling og begeistring for 
fotballen i vår region».  

Begrepsavklaring: Med region så mener vi Notodden og regionen som strekker seg fra Kongsberg til 
Skien og Øvre Telemark. (ca. en times kjøring fra Notodden).  

I tillegg har vi også utarbeidet et nytt verdisett – Åpenhet – Respekt – Inkluderende - Folkelig 

Åpenhet –  
Vi skal være relasjonsbyggere mellom mennesker, kompetanse og klubber, i tillegg til at det skal 
være åpne dører inn til klubben.  
Vi skal være nysgjerrige på hva klubbene rundt oss driver med og vi skal fortelle om suksessene i 
klubben.  
 
Respekt –  
Vi skal vise forståelse og respekt for forskjellene mellom mennesker (religion/kjønn/legning).  
Vi skal snakke med hverandre og ikke om hverandre.  
Vi skal vise respekt overfor regionens klubber (anerkjenne, holde avtaler, dele kunnskap og være 
lojale overfor naboklubbene).  
Vi skal ta hverandre på alvor og lytte.  
Vi skal ha stor takhøyde innad, og lojalitet utad.  
 

Inkluderende –  
Vi skal være rause. 
Vi skal ønske folk velkommen.  
Vi skal ta med naboklubbene på råd og ha god dialog. 
Vi skal gi folk mulighet til å bidra.  
Vi skal inkludere alle, uansett religion og legning.   
 
Folkelig –  
Vi skal være jordnære. 
Vi skal være lett å komme i kontakt med. 
Vi skal være oppføre oss med god folkeskikk. 
Vi skal være blide og positive. 
Vi skal være uformelle og imøtekommende.  
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Mål:  
Målet med sportsplanen til Notodden FK er at klubben skal:  

• Ha en spillerstall som består av 50% lokale spillere.  
• Utvikle flere og bedre spillere til vårt A-lag og toppfotballen.  
• Være det naturlige kompetansesenteret for fotball i vår region.  
• Gjøre Idrettsparken til et naturlig samlingspunkt og møtested for spillere som har et stort 

ønske om å bli gode, samt utvikle og skape begeistring for klubben vår.  
• Være best på å tilrettelegge for enkeltspillere med stort potensial og høy motivasjon i vår 

region.  
 
Begrepsavklaring: Når det gjelder lokale spillere defineres det som spillere som har moderklubben sin 
innen en times kjøring fra Notodden.  
 
Når det gjelder måloppnåelse mener vi at ved å følge denne planen vil Notodden Fotballklubb kunne 
oppnå de ovennevnte målene.  
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Barne og ungdomsfotball 
 
Barnefotball og ungdomsfotball fra 6 – 14 år 
All organisert fotball fra 6 – 14 år blir organisert i Snøgg fotball og Heddal IL.  

 
 
Notodden FK – Akademi (11-14 år) 
Notodden FK skal lage et opplegg med ekstratreninger for spillere fra Notodden og omegn.  

Kriterier for å være med:  

G11 og G12:  

• Møte opp på alle lagstreninger i egen klubb. 
• Et ønske om å trene mer. 
• Følge klubbenes fair play regler og vise holdninger til trener, medspillere og foreldre.  
• Møte opp på alle akademitreninger. 

G13 og G14: 

• Møte opp på alle lagstreninger i egen klubb. 
• Et ønske om å trene mer. 
• Følge moderklubbens fair play regler og vise holdninger til trener, medspillere og foreldre.  
• Møte opp på alle akademitreninger. 
• Her er det bare plass til 35-40 spillere (blir et uttak hvis vi overskrider antallet). 

 
Trenerveileder: 
Notodden FK skal samarbeide tettere med naboklubber ved å bruke en trenerveileder som skal jobbe 
ute i klubb.  

Trenerveilederen skal ut til naboklubber en gang per uke, her vil det bli en rullering på hvilke klubber 
som besøkes. 

• Kartlegge spillere i naboklubber. 
• Jobbe med trenerutvikling ute i naboklubber (samarbeid med naboklubbens egen 

trenerutvikler). 
• Invitere naboklubber inn til Notodden FK for å se treninger, diskutere fotball.  
• Gjennomføre eller observere treninger i naboklubber. 
• Være med på eller ha ansvaret for trenerforum. 

 

 



            
 

7 
Sist revidert 26.02.20 – KAFK. 

 

Ungdomsfotballen 15 - 19 år 
  
Målsetting:  

o Vi ønsker å utvikle spillere inn til rekruttstallen og videre inn på A-laget.  
o Vi ønsker å ha et G16 lag og et G19 lag.  
o Vi ønsker å gi et fotballtilbud til alle som har ambisjoner med fotballen.  
o Vi skal ha NFK spillere som representerer på kretslag 
o Vi ønsker å ha NFK spillere som representerer på regionslag.    

Retningslinjer:   

• Vi skal dyrke spisskompetanse hos enkeltspillere. (målscorer, dribler, 
langpasningsfot, hovmesterblikk, dødballfot, duellkraft, hurtighet).  

• Tydelig utvikling av rollespesifikke ferdigheter. (Keeper, back, stopper, sentral, kant, 
mellomromspiller, spiss).   

• All trening skal skje med ball.  
• Utvikle vinnermentalitet og disiplin til å gjennomføre kampplan.  
• Strukturelt skal spillerne kunne forsvare seg og angripe etter felles prinsipper.  
• Vi skal utvikle spillere som behersker å spille på 1 og 2 touch.  
• Vi skal utvikle spillere som er ydmyke og som har evnen til læring (forandre seg).  
• Vi skal utvikle spillere som takler både med- og motgang.   
• Vi skal stille krav til konsentrasjon og tilstedeværelse på trening. 
• Vi er opptatt av 24-timers utøveren og tar individuelle hensyn i perioder hvor det er 

nødvendig.  
• Vi skal stille krav til utførelse.  
• Spillerne skal ha et eierskap til klubbens og lagets utstyr.  

Organisering 

• Klubben tilbyr 4 treninger pr. uke fra og med januar. (For spillerne som vil mest 
legges det til rette for mer trening).  

• Vi bruker app.skillrace.no for loggføring av treninger og treningsoppmøte 
• Spillerne møter 15 minutter før og 15 minutter etter trening i garderoben.  
• Det SKAL hospiteres de spillerne med størst motivasjon og potensial og tydelige krav.  
• Vi skal jobbe med helhetlig fotballforståelse og NFK sin spillestil (se eget dokument).  
• Det skal tas individuelle hensyn ift spillere med stor vekst i perioden.  
• Det skal legges til rette for hospitanter fra naboklubbene for spesielt interesserte og 

talentfulle spillere (Utviklingsleder er ansvarlig og gjøres i god dialog med klubbene).  

 

All inntektsgivende tiltak rundt de ulike lagene skal avklares med klubben og daglig leder.  
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Senior fotball 
 
 

Rekrutt 
Notodden skal ha en egen rekruttstall som spiller i divisjonssystemet. Den klare målsettingen er å 
rekruttere spillere inn i A-stallen. Stallen skal bestå av primært lokale unge spillere.  

Rekruttlaget spiller i dagens 4. divisjon (kretsserie).  

Klubben skal ha en tydelig hospiteringsordning mot A-laget for spillere i rekruttstallen. Dette er 
hovedtrener A-lag sitt ansvar. Dette gjøres i tett dialog med hovedtrener rekrutt og utviklingsleder. 

 

A-lag 
Notodden Fotballklubb skal være en toppfotballklubb. Vi i 2. divisjon eller Post-Nord ligaen. 
Notodden FK har ambisjoner om å komme tilbake til de to øverste divisjonene en gang i fremtiden.  

A-stallen består av spillere som til enhver tid er funnet gode nok av hovedtrener.  

 

Keepere 
Notodden Fotballklubb ønsker å tilby keeperutvikling for unge ambisiøse keepere. Vi skal ha en 
kompetent keepertrener i utviklingsavdelingen som har et overordnet ansvar for utvikling av 
keeperne. Det skal arrangeres ukentlige tiltak for keepere som ønsker å bli gode. Naboklubbene skal 
også få tilbud om å delta på disse øktene. Det stilles tydelige krav til keeperne som ønsker å delta og i 
tett samarbeid med egen klubb og naboklubbene. Det er leder for utviklingsavdelingen som har 
ansvaret i NFK.  
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Krav 
Følgende forventninger og krav stilles til klubb og spillere i Notodden FK.  

Krav til klubb:  

• Klubbstyrt aktivitet.  
• Tilrettelegge for spillere med særlige forutsetninger og motivasjon for å bli god.  
• Ha kvalifiserte trenere på alle nivåer og en plan for trenerutvikling og kompetanseheving.  
• Rekruttere ledere, trenere, lagledere og dommere.  
• Jobbe aktivt med klubbutvikling.  
• Gode fasiliteter i forbindelse med trening og kamp.  
• Treningsutstyr med god kvalitet.  

Krav til spillerne:  

• Respektere klubbens avgjørelser 
• Møte presis og godt forberedt til avtalt tid. (dugnad, møter, trening og kamp).  
• Meld alltid fra hvis du ikke kan komme.  
• Bruk av rusmidler i forbindelse med trening og kamp er ikke tillatt.  
• Vis lojalitet til klubben, laget og treneren din.  
• Ta del i fellesoppgaver med positiv innstilling. 
• Etterleve klubbens verdier og leveregler. (se vedlegg).  

Krav til trenerne:  

• Gjør deg godt kjent med og følge klubbens sportsplan og spillestils dokument.  
• Rapportere i form av god dialog med utviklingsleder.  
• Møt alltid presist og helst i god tid.  
• Møte på trenerforum og bidra positivt til et trenerfellesskap i Notodden FK.  
• Møte godt forberedt til trening og kamp. 
• Et ønske om å utvikle deg som trener i form av NFF - kurs og lære av andre.  

Krav til foreldrene:  

• Gjør deg kjent med klubbens sportsplan.  
• Hjelp spilleren til å møte presis.  
• Vi er avhengig av «din» hjelp, til kjøring, dugnader og å heie på laget.  
• Vær positiv til spillerne, trenerne, laget og klubben.  
• Vi trenger dere til funksjoner rundt laget. (Oppmann, dugnadsansvarlig og kampvert).  

 

Sosialt:  
Det er hovedtrener og lagleder i samarbeid som har ansvar for å ivareta det sosiale rundt lagene og 
årskullene.   
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Fair Play – retningslinjer 
Fair Play er mer enn gule og røde kort. Fair Play handler om hvordan vi oppfører oss mot hverandre, 
både på og utenfor banen! Alle som har lyst til å spille fotball (barne- og ungdomsfotball) skal være 
velkomne og skal få et fotballtilbud i Notodden FK. Ingen stenges ute, uansett sosial eller kulturell 
bakgrunn, kjønn, nivå, alder, funksjonshemming, seksuell orientering eller av andre grunner. Spillere, 
trenere, ledere, dommere, foresatte/foreldre, besteforeldre, publikum, media og andre aktører i 
fotballen har alle et ansvar for å forsterke det gode fotballmiljøet. Alle har også et ansvar for å endre 
og/eller påvirke holdninger der en opplever episoder preget av manglende respekt og toleranse. 
Notodden FK har følgende retningslinjer for å få Fair Play på og utenfor banene hvor våre lag deltar: 

 

 

 • Fair Play-ansvarlig gjennomfører Fair Play-samtale med alle lagledere og trenere i forkant av 
sesongen.  

• Fair Play-ansvarlig gjennomfører sammen med lagleder og trener Fair Play-samtale med alle spillere 
på alle lag med spesielt fokus på lag som spiller 11er-fotball.  

• Fair Play-saker skal løses på en ryddig måte med dialog med de involverte fra vår egen klubb og 
informasjon til krets og involvert motstanderklubb.  

• Kapteiner på alle 11er-lag bruker Fair Play kapteinsbind.  

• Fair Play dommervester skal brukes under 5er- og 7er-lagenes hjemmekamper.  

• Fair Play-informasjon skal deles ut under 5er- og 7er-lagenes hjemmekamper.  

•Notodden FK skal ha fokus på integrering og legge til rette for at fremmedspråklig barn og ungdom 
skal få et godt og trygt fotballtilbud hos oss  

• Det skal være en egen FairPlay-representant under alle cuper som Notodden FK arrangerer. 

 

 

Link til klubbens fair-play-og-etiske-retningslinjer: 

http://www.notoddenfk.no/om-klubben/test/innholdsfortegnelse/klubbdrift-og-
rutiner/retningslinjer/fair-play-og-etiske-retningslinjer 
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Differensiering 
Differensiering er å tilby et opplegg som i størst mulig grad er tilpasset den enkelte spillers ønsker og 
behov. Spillerne vil bli behandlet ulikt, men rettferdig.  

Notodden FK skal tilby et differensiert aktivitetstilbud.  

Noen spillere skal tilbys tettere oppfølging og mer aktivitet.  

Differensiering kan også foregå på den enkelte trening. Treneren skal gi forskjellige utfordringer og 
tilpasse øvelsene slik at vanskelighetsgraden blir tilpasset de ulike spillerne.  

Notodden FK skal gjennomføre en fornuftig differensiering. Den må ikke foregå slik at noen blir 
oversett eller føler seg utelatt.  

 

Hospitering 
Hospitering er når en spiller deltar (trening og/eller kamp) med et annet lag eller treningsgruppe for 
kortere eller lengre tid, for å få utfordringer i forhold til sitt nivå som fotballspiller.  

Eksempler på dette kan være når en guttespiller trener med rekruttlaget to ganger i uka, eller en 14 
åring som i tillegg til sitt lags treninger også trener en økt med G16 laget i uka.  

Vi skal ha hospitering på alle lag i klubben.  

All hospitering skal styres av utviklingsleder.  

I Notodden FK er hospitering aktuelt under følgende forutsetninger:  

- Hospitering gjelder for spillere som trenger større utfordringer. 
- Hospitering skal gjennomføres på alle lag i klubben. (Hyppigere i ungdomsfotballen).  
- Hospitering skal være i tillegg til, ikke i stedet for.  
- Hospiteringen vil foregå med god dialog mellom spillere, foresatte og trenere.  
- Spilleren som skal hospitere innehar fotballferdighet som gjør at aktiviteter på et høyere nivå 

vil stimulere til videre utvikling.  
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Utvikling av trenere og dommere 
I Notodden FK skal vi skape et miljø for utvikling og rekruttering av trenere. Vi har dannet en felles 
trenerforening sammen med Snøgg fotball. Vi håper at flere andre naboklubber ønsker å delta i dette 
arbeidet.  

Vi oppfordrer og tilrettelegger for at våre trenere skal utdanne seg via NFF sine trenerkurs.  
Notodden FK dekker trenernes utgifter i forbindelse med disse kursene.  

Vi har en målsetting om at trenerne i barnefotballen har minimum Grasrot-trenerkurset og at 
trenerne i ungdomsfotballen har minimum B-lisens kurs.  

Notodden FK har ikke hatt noe aktive dommere. Klubben skal ha en dommerkoordinator som har et 
spesielt ansvar for å rekruttere dommere og sørge for at dommerne blir en del av klubbmiljøet.  

Følgende gjøres for å rekruttere og beholde dommere:  

- Det skal arrangeres klubbdommerkurs hver vår i forkant av at barnefotballen starter sin 
sesong. 

- Klubbdommere får litt betalt for å dømme kamper i barnefotballen.  
- Klubben jobber aktivt for å få klubbdommere til å ta rekruttdommerkurs og starte en 

dommerkarriere.  
- Det er ønskelig at klubben inngår et samarbeid med Heddal IL og Snøgg om kursing og 

rekruttering av dommere.  

Klubben har en målsetting om å skape et godt miljø med fotballfaglig utvikling for de som tar på seg 
verv.  

 

Link til rollebeskrivelse treneransvarlig: 

http://www.notoddenfk.no/om-klubben/test/innholdsfortegnelse/klubbdrift-og-
rutiner/rollebeskrivelser/rollebeskrivelse-for-treneransvarlig 

 

Link til rollebeskrivelse dommeransvarlig: 

http://www.notoddenfk.no/om-klubben/test/innholdsfortegnelse/klubbdrift-og-
rutiner/rollebeskrivelser/rollebeskrivelse-for-dommeransvarlig-i-notodden-fk 
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Lagsinndeling og påmelding til aktivitet.  
Ungdomsfotball 15 – 19 år.  

• Vi skal ha et lag i kvalifisering til interkrets for G16 og G19 på våren. 
• Det skal være flytende overganger mellom lagene for spillere med god utvikling eller økt 

ambisjonsnivå. Dette gjøres i samråd mellom trenerne og leder for spillerutvikling.  
• Det er trenerne på lagene som deler inn lagene.  
• Lagene trener samtidig og det jobbes etter de samme prinsippene.  
• Lagene blir påmeldt i seriespill i samråd med leder for spillerutvikling.  

 

Turneringsbestemmelser 
Ungdomsfotball 15 – 19 år.   

• Deltar i vinterserien arrangert av NFF Telemark.  
• Deltar på Skaw cup i Danmark. (G16 og G19).  

 

 
 
Klage 
Om klubben eller andre aktører bryter med sportsplanen gjelder følgende retningslinjer:  

1. Tas opp med de ulike trenerne rundt lagene.  
2. Tas opp med utviklingsleder 
3. Om ikke de to ovennevnte retningslinjene er tilfredsstillende kan du henvendende deg til 

daglig leder på post@notoddenfk.no  


