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5. Hospitering 

Hospitering er et viktig virkemiddel for at spillerne skal få utfordringer på riktig nivå. Primært 
skal alle trene og spille kamper på sitt eget årstrinn. Det er imidlertid store fysiske forskjeller blant 
barn på samme årstrinn. Dette må det tas hensyn til. Det er også viktig at spilleren selv har lyst til 
å prøve seg på et annet nivå. I HIF Fotball settes hospitering i system fra primært 11 års alder, 
men kan vurderes fra 9-10 års alder dersom forutsetningene for det er tilstede.   

Det er treneren på laget som spilleren tilhører fast som bestemmer hvem som skal hospitere og 
som tar initiativ til dette til trener for eldre lag. Det er også treneren her som har ansvaret for å 
kommunisere dette til spillerens foreldre og ikke minst hører med spilleren selv før dette er 
aktuelt.  

Hospitering til et annet lag skal primært gjelde treninger. Det kan i noen tilfeller være aktuelt for 
spill på lag over, men dette må avklares med hensyn til breddetilbud og spilletid for de som 
tilhører det eldre laget.   

Det må presiseres ovenfor spillergruppen og foreldrene at hospitering er for en periode og ikke 
en fast overgang. Det er laget som spilleren tilhører som skal være førsteprioritet, og det er viktig 
at spilleren bidrar inn i eget lag også etter en hospitering. Det hviler et spesielt ansvar på spilleren 
her. 

Klubben skal der det er mulig legge opp treningstider slik at det er mulig å komme både på eget 
lags treninger og treningene til laget spilleren eventuelt kan hospitere på.  

Hospitering er normalt ikke et tilbud til alle på et lag. Det er først og fremst for de som både i 
hode og ben har ferdigheter og viser en vilje som fortjener oppmerksomhet ut over eget lag. 
Kriterier for hospitering som det skal legges vekt på er; - oppmøte på alle lagstreninger (annen 
trening oppveier) - evne til å ha fokus og konsentrasjon under treningene - innsats - gode 
holdninger og god oppførsel (bidra i eget lag, fairplay) - tilstrekkelige ferdigheter (fysisk, teknisk, 
fotballforståelse). 

Hospitering kan være med på å utvikle spilleren selv og det kan være med på å hindre 
unødvendig overgang til annen klubb. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


