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3. Inndeling og differensiering 

HIF Fotball vil bevare flest mulig spillere og flest mulig lag fra hver årgang lengst mulig.      

Det skal legges vekt på at deler av treningen alltid gjennomføres i EN gruppe. Oppvarmingen av 
laget bør gjøres samlet, mens deløvelser kan gjøres gruppevis før vi f.eks. deler opp gruppa i spill. 
På slutten av treningsøkta bør vi samle alle til en felles avslutning av treningsøkta.  

Gruppene innenfor et lag må være fleksible og ikke bli for fastlåste. Det må være en kontinuerlig 
evaluering av om inndelingen gir riktig og ønsket effekt. Det må også være et blikk for om det får 
utilsiktede sosiale konsekvenser.  

Hovedtrener og medtrenere må også rullere slik at alle spillerne føler seg sett. Spesielt viktig er 
det at hovedtreneren har et blikk for dette. Spillerne vil på alle aldersnivå ha ulike forutsetninger 
for mestring og ferdigheter. Det kan skille 3-4 «ferdighetsår» mellom ulike spillere på samme lag. 
Derfor bør det være mulig å differensiere økta noe slik at alle får noe å strekke seg etter samtidig 
som de opplever mestring.  

Differensiering i kamper er et viktig virkemiddel for å skape jevne lag på banen. Det er viktig at 
trenerne i klubben er bevisste på kriteriene slik at dette ikke blir oppfattet som topping. I HIF 
Fotball skal man i de yngste årsklassene tilstrebe at alle skal ha tilnærmet lik spilletid. I dette ligger 
det at alle skal få følelsen av å ha «bidratt» i kamp. Oppover i alderstrinnene vektlegges også 
treningsoppmøte, skadesituasjon og annet som gjør at man i større grad kan differensiere i 
spillertid, men det bør for alle tilbys en «spillergaranti» på normalt en omgang (50 % spillertid).  

Med topping av lag menes at trener favoriserer de antatt beste og gir disse mer oppmerksomhet 
og mer spilletid over tid i flere kamper. Vi ønsker ikke at topping av lag skal forekomme innen 
barnefotballen i HIF fotball, og balanseres opp mot at Haugsbygd fotball er en breddeklubb i 
ungdomsklassene! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


