SERIESPILL – RETNINGSLINJER OG FØRINGER
1. Påmeldingsansvar
Klubben er gjennom administrasjon, trener/spillerutvikler eller sportslig utvalg bredde
ansvarlig for å melde på lagene til seriespillet.
2. Seriespillet
7-10 år: 5er fotball (4 utespillere + 1 keeper) – i utgangspunktet 2 lag pr treningsgruppe (ved
unntak kontaktes Sportslig Utvalg Bredde, ved trenerutvikler)
11-12 år: 7er fotball (6 utespillere + 1 keeper) – i utgangspunktet 1 lag pr treningsgruppe
(ved unntak kontaktes Sportslig Utvalg Bredde, ved trenerutvikler)
Lagsammensetningen skal som hovedregel ta utgangspunkt i prinsippet om jevnbyrdighet.
Hvis klubben har flere lag pr. aldersklasse skal man forsøke å lage jevne lag slik at alle har
like forutsetninger for gode lagprestasjoner på banen. I tillegg unngår man da topping innad i
lagene.
Alle som spiller fotball synes det er gøy å spille, og ingen blir bedre av å sitte på benken.
Dessuten er det umulig å vite hvilke spillere som blir best som voksen. Gjennom en sesong
skal alle spille like mye, og det er viktig å sette sammen lagene slik at de er jevnbyrdige. Da
ligger alt til rette for mange og gode fotballopplevelser for alle. Bytt på hvem som starter
kampene og hvor de spiller på laget. De ulike posisjonene gir ulike utfordringer for spillerne.
Hvem som skal spille mest i en enkelt kamp vurderes også ut i fra jevnbyrdighetsprinsippet.
Ingen er tjent med å vinne eller tape 15–0.
• Er laget ditt langt bedre enn motstanderlaget, bruk spillere som ikke har kommet så langt i
sin ferdighetsutvikling mer, eller sett beste spiller i mål 
En kamp der laget taper 2–3 kan inneholde langt flere og bedre prestasjoner enn når laget
vinner 3–2. Legg vekt på situasjoner der spillerne og laget lykkes, og pass på å gi positive
tilbakemeldinger når spillerne individuelt eller sammen gjør gode valg.

Det understrekes at Tromsø IL skal vise fleksibilitet ovenfor andre idretter så spillere som i
deler av året er borte/driver med annen idrett skal behandles på lik linje når det kommer til
spilletid, utfordringer osv.

3. Oppmelding av felleslag i seriespill (kamp)

Fra 10 års alderen ønsker vi i TIL tå ha muligheten til å melde på et ekstra lag (benevnes
felleslag videre) årsklassen over, merk at dette ikke er eksisterende treningsgrupper som
skal meldes opp. Kriteriene for å være med bør modning, motivasjon, holdninger og
treningsiver. Felleslaget skal ikke være et eksklusivt tilbud til noen få, men trenerne bruker
laget som en motivasjonsfaktor for enda mer trening og utvikling. Etablering av slike lag
krever god kommunikasjon mellom klubb, trenere, foreldre og spillere. Den opprinnelige
treningsgruppa prioriteres alltid foran felleslaget.
Ved tilfeller der lag har et særdeles sterkt ønske om å melde på sitt lag en årsklasse opp eller
har andre spørsmål knyttet til gjennomføring av sesong, kontakter Sportslig utvalg, ved
trenerutvikler (Igor).
Retningslinjer for samarbeid mellom lag i samme årsklasse - felleslag
Retningslinjene gjelder for Breddeavdelingen i TIL. Lag som ligger under Utviklingsavdelingen
er ikke underlagt disse retningslinjene.
I TIL opererer vi med felleslag fra og med det året spillerne fyller 10 år. Det vil si at
ordningen etableres første gang den vårsesongen spillerne går i 4. klasse. Dette er i
henhold til anbefalinger fra NFF (se punkt 6):
http://www.fotball.no/Utdanning-og-kompetanse/Fagartikler/Barn-og-ungdom/2013/Hvordan-fa-flest-mulig
-best-mulig-i-serien/

Formålet med felleslagene er å gi enkeltspillere mulighet for større utfordringer gjennom
spill mot eldre spillere. Resultater er ikke det viktige, men utviklingsmulighetene gjennom
spill mot de som er eldre.
Felleslag er lag som deltar i seriespill en aldersklasse over. Felleslaget er sammensatt
av spillere fra flere lag i samme årsklasse. Felleslagene er et rent kamptilbud i seriespillet.
De siste året i barnefotballen tar Utviklingsavdelingen initiativ til tiltak rundt
felleslag/enkeltspillere knyttet til det å gi passende utfordringer. Felleslagene frem til og
med 11 år deltar ikke i turneringer, treningskamper eller venne-/invitasjonsturneringer mot
lag fra andre klubber i regi av TIL YNGRES. Felleslagene har ikke egne treninger. Treninger
foregår med opprinnelseslaget. Lagene oppfordres imidlertid til gå sammen om
fellestreninger som et tilbud til alle. Dette gjelder alle årsklasser.

Hvem får være med på felleslaget?
Deltakelse på felleslag er et tilbud for alle, der trenerne og laglederen nominerer og kan
prioritere hvem som spiller flest kamper. I løpet av sesongen skal alle som ønsker det få
spilletid på felleslaget. Felleslagene følger også barnefotballbestemmelsene om lik spilletid i
hver enkelt kamp.
Selv om deltakelse på felleslag er for alle spillere, så bør de som har kommet lengst i
utviklingen prioriteres. Deltakelse på felleslaget rullerer i henhold til spillernes modning,
motivasjon, holdninger og treningsiver. Gode fotballferdigheter alene er ikke tilstrekkelig for
å “være god”.
Antallet spillere anbefales og ikke være mer enn 10 stk.
Organisering og ledelse av felleslaget
Organiseringen og ledelse av felleslaget besluttes i et felles møte mellom trenerne og
trenerutvikler (eventuelt leder for utvalget som har ansvaret for årsklassen). Det skal
velges en koordinator for felleslaget. Koordinator sammen med en til to andre trenere leder
felleslaget i kamp. Rutiner rundt informasjonsflyt løser man internt, slik at beskjeder blir gitt
i god tid.
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