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«Vålerenga skal være den naturlige veien å gå for Oslo-Ungdom som 
ønsker å spille fotball på Europeisk toppnivå»

Utviklingsavdelingens mål.
Vålerenga skal være en av de ledende klubbene i Skandinavia for klubbutviklede spillere og strekke 

seg etter å produsere flest spillere til toppfotballen internasjonalt.

• Vi skal utvikle 3 spillere hvert år som er gode nok til å bli tatt opp i A-stallen (kat. A).
• En av de 3 skal innen 3 år – konkurrere om fast plass på laget hver uke (Kat. B). 

• Vi skal ha aldersbestemte landslagsspillere på alle trinn fra G15.

Sammen for Oslo-fotballen.
Gjennom et godt samarbeid skal Vålerenga løfte Oslo-fotballen slik at vi sammen kan lage flere 
potensielle toppspillere i regionen.

• Produsere 3 spillere hvert år fra utviklingsavdelingen som kan gå videre til Obos-ligaen eller til 
Oslo-klubber i Postnord-ligaen.

Stallsammensetting A-stall.
• 35% av spillerne i VIF A-Stall (21+3) skal være klubbutvikla.
• Klubbutvikla spillere skal stå for 30% av den totale spilletiden.



Akademiklassifisering



Akademiklassifisering 2019

❑ Evaluert klubbene i 10. områdene
❑ Klubb besøk
❑ Dokumentasjon
❑ Referanseturer og seminar

❑ 22 klubb deltatt i AK 2.0
❑ Vurdering 1 til 5 stjerner
❑ NTF midler (tv penger) 

❑ Begynt arbeide med dette i 2015
❑ AK 2017

❑ Klubbforankring - Utviklingsklubb
❑ Planverk - Standarder i treningsprosessen
❑ Kompetanse - Økt antall ansatte trener i 

full stilling
❑ Samarbeidsmodeller – 19 klubber, krets 

og høyskoler 
❑ Produktivitet – fler spiller i toppfotballen 

og fler landslagsspillere



Sportslig struktur Utviklingsavdelingen

Teknisk hjerte Utviklingsleder

Treningsgrupper

U19

U16

U14

U12

Samarbeid

Skole

Høyskole & 
Universitet

Valle Hovin VGS

Wang Ung

Samarbeidsklubber

Trenerutvikler



Utviklingsleder

100 % VFE

Thomas Hasselgren

U19

VFE

Rekrutt trener

Tommy Berntsen

Junior trener

David Ribeiro

Utstyr

20 % VFE

Simon Windt

Video analyse

Rafael Francisco

Toppspillerutvikler

Igor Aase

Performance Coach

Mohammad Dajani

Keeper trener

Ken E. Nilsen

Praksis (Student)

Simen Lövholen

U16

VF

Ansvarlig trener

Enrique Paez

Spillerutvikler+

Kampleder G16 Interkrets

Tor Erik Gjertsen

Performance Coach

Jack Brazil

Praksis Video (Student)

Sebastian Olafsen

Lagleder (Frivillig)

Vegard Vang

U14

VF

Ansvarlig trener

Torstein Schutte

Spillerutvikler og Analyse

Jonas Munkvold

Assistent trener

Samir Sabha

Praksis Video (Student)

Oskar Sloz

Lagleder (Frivillg)

Ron Sæther

Lagleder (Frivillig)

Hans Kristian Stavem

U12

VF

Ansvarlig trener & 
samarbeidsansvarlig

Simen Moe

Praksis 

Arnt-Kristian Finstad

Lagleder (Frivillig)

Thomas Støa

Støttefunksjoner

Keeper trener 12-19 

Kamil Rylka

Barnefotball ansvarlig 5-12

Stefan Danielsson

Medisinsk

Fysioterapeut

Jonathan  Brun-Bar

Praksis  Fysioterapeut

Duy Huynh

Praksis Fysioterapeut

Gavin Clancy 

Trenerutvikler

100 % VFE

Gard Holme

Ansatte og frivillige  
Utviklingsavdelingen



Teknisk hjerte.

Teknisk hjerte avholder fast ett møte per måned:

Faste agendapunkter:
❑ Strategiplan sport
❑ Spillerlogistikk
❑ Trenerkabal
❑ Akademiklassifisering
❑ Samarbeidsklubber
❑ Status A & U
❑ Eventuelt

Mandat:
❑ Teknisk hjerte har full frihet til beslutninger på sport, så lenge man forholder seg 

til vedtatte budsjetter, og strategiplan/sportsplan er selvsagt førende.

Daglig leder

Erik Espeseth

Sportslig leder

Jørgen Ingebrigtsen

A trener menn

Ronny Deila

Utviklingsleder

Thomas Hasselgren



Sammensetting av treningsgrupper
U12

• 9 er fotball

• Maks 14+2 spillere

1. Rekruttering fra egen barnefotball avdeling minimum 80 %

2. Spiller som hør av seg selve fra klubber i Oslo Øst maks 20 %

U14

• 11 er fotball (2 Kamparenaer) 

• Maks 26+4 spillere (Ønsket antall pr årgang: 12-16 spillere)

1. Rekruttering fra egen klubb (barne- og ungdomsfotball) 

• 13 år = minimum 70 % og 14 år = minimum 50 %

2. Rekruttering fra klubber i Oslo Øst (Radius 20 min kjøring fra Valle Hovin)

• 13 år = Maks 30 % og 14 år = Maks 50 % 

U16

• 11 er fotball (2 Kamparenaer)

• Maks 28+4 spillere (Ønsket antall pr årgang: 12-16 spillere) 

1. Rekruttering fra egen klubb (Ungdomsfotball)

• Minimum 70 %, derav minimum 30 %  vært i VF øver 3 år.

2. Rekruttering fra klubber i Stor Oslo (Radius 30 min kjøring fra Valle Hovin)

• Maks 30 % 

U19

• Maks 28 + 4 spillere (Minimum 17 og 18 åringer: 8 spillere pr årgang og 19 åringer: 6 spillere)

1.Rekruttering fra VF: 

• Minimum 70 %, derav minimum 30 % vært i VF øver 3 år.

2.Rekruttering fra klubber i Stor Oslo (Radius maks 60 min kjøring fra Valle Hovin)

• maks 20 %

3.Rekruttering nasjonalt (her må flytt gjennomføres i samband med start av videregående)

• maks 10 %



Treningsgrupper – serier 2019

U12

G13 1.div

17 spillere

1 fulltidstrener

U14

G14 Nasjonal

G14 1.div

25 spillere

1 fulltidstrener + 
2 deltidstrenere

U16 

G16 Nasjonal

G16 Interkrets

30 spillere

1 fulltidstrener + 
2 deltidstrenere

U19

3. Div

Junior interkrets
+ G18 Nasjonal

32 spillere

3(4) 
fulltidstrener + 1 

deltidstrenere

A-lag 
Eliteserien

24 spillere

5 fulltidstrener

Felles keeper trener og fysioterapeut 



Spillerutvikling vs. resultat



U12
U14

U16
U19

A-Team

Spiller som er redo at flyttas opp permanent til neste nivå

Spiller som er redo at hospitere til neste nivå

Spiller som ikke er redo for neste nivå

Spillerlogistikk



Individuell 
oppfølgning



Individuell oppfølgning av spiller

❑ Fysiske tester

❑ Kroppsscreening
❑ Individuell fysisk plan

❑Mental screening og VR persepsjon

❑Evaluering av fotballferdigheter

❑Utviklingssamtaler

❑Individuelle video møter

❑Analyse av treninger og kamper

❑Statistikk over alle aktiviteter via prosoccer data



❑4 Fellesdager i Vallhall med samtlige grupper
❑Høyde, Vekt, hurtighet, uthållighet og spenst
❑Høyde og vekt males hvert 6 uke

Fysiske tester



Screening av spillene

❑Fysisk screening 2 ganger pr år

❑Individuelt fysisk program 



Virtual Reality 



Evaluering av fotballferdigheter
❑ 2-4 ganger pr år / spiller

1. Trener evaluerer

2. Spillere evaluerer seg selv

❑ Rollespesifikke fotballferdigheter
1. Teknisk

2. Fysisk

3. Mental

4. Taktisk – offensivt

5. Taktisk – defensivt

❑ Utviklingssamtaler

❑ Utviklingsmål for kommende periode 



Andre ting…

❑ Individuelle video møter

❑ Analyse av treninger og kamper

❑ Kosthold – felles middag en gang pr uke



Trenerutvikling og 
Standarder i 

treningsprosessen 



Møteformer for trener

❑Trenerforum ca: 1 gang pr uke
❑Utgangspunkt: Torsdager 12:30-14:00
❑Obligatorisk for fulltidsansatte

❑Fagtema alt. spillerlogistikk
❑Internt og eksterne foredrag

❑Logistikk møte ca: 1 gang pr uke
❑Mandager 11:30-12:15
❑Fulltidsansatte

❑ Aktiviteter kommende uke, status i gruppa, hospitering
❑ Evaluering av helgens kamper



Trenerforum frem til sommeren
Januar:

8.Jan Kick-Off – Standard i Treningsprosessen

17.Jan Teamarbeid – Forskjellighet til teamets beste

22.Jan *Treningsmetodikk – Slik trener vi i VIF – Eksempler fra G19

31.Jan Spillerlogistikk

Februar:

14.Feb Erfaringer fra La Manga Seminaret (Thomas, Gard og Tommy) 

28.Feb Mental trening – Systematisk utvikling av mentale ferdigheter i VIF 

Mars:

7.Mar Spillestil – Slik forsvarer vi oss i VIF – Presentasjon fra 3 trenere

12.Mar *Treningsmetodikk – Bruk av video i treningsarbeidet

21.Mar Spillerlogistikk

26.Mar *A-laget – Hvordan ser det ut før seriestart

April:

4.apr Læreplan – Hva skal læres bort på de ulike alderstrinnene

11.apr Spillestil – Slik angriper vi i VIF – Presentasjon fra 3 trenere

25.apr Treningsmetodikk – Hvordan sjekker vi av at det har skjedd læring?

Mai:

9.mai Teamarbeid – Standard i treningsprosessen – Oppfølging 

23.mai Spillerlogistikk

Juni:

6.Jun Læreplan – Hva skal læres bort på de ulike alderstrinnene

20.Jun Evalueringsarbeid – Hvordan har vårsesongen vært



Slik foregår treningsøktene til Utviklingsavd:
❑ 14.30 Planleggingsmøte for trening

❑ Tema på økta, momenter og øvelser fra treningsplan

❑ Sette opp spillere i de ulike øvelsene

❑ Hvem trenere gjør hva på de ulike øvelsene? 

❑ Hvilke spillere følger vi spesielt opp i dag? 

❑ Video til spillermøte

❑ 15.50 Forberede garderobe + utstyr

❑ 16.00 Spillerne møter i garderoben

❑ 16.10 Starter praten om økta og evt beskjeder
❑ Video av dagens tema

❑ 16.20 Prepp inne med fysio
❑ Trenerne går opp for å rigge klart i Vallhall

❑ 16.30 Starter økta 
❑ Innholdet følger egen Periodiseringsmodell med ulike dager

❑ 18.00 Økt ferdig – Samle utstyr

❑ 18.05 Evaluering med spillergruppa

❑ 18.15 Tilgjengelige for spillerne i Garderoben
❑ Spillerne får tilgang på video fra dagens økt i garderoben

❑ 18.30 Evaluering av økta i trenergarderoben
❑ Flyten i økta, fornuftig øvelse ift tema, hvordan brukte vi teamet underveis, 

mental/fysisk sjekkliste, tilbakemeldinger til spillerne, evt video av 
treningsøvelsen.

❑ 18.45 Økt ferdig 

Planlegging

Innramming

Gjennomføring

Evaluering



Hvordan bruke trenerteamet i ulike typer øvelser

Mindre deløvelser 

(Øvelser med små romforhold og 1-5 spillere per lag)

=
❑ 1 trener per gruppe
❑ Keepertrener kan ha egen keepergruppe, eller gir 

individuell feedback i øvelsen.

Mellomstore spill og deløvelser

( Mellomstore romforhold/ 6-8 spillere per lag)

=
❑ 1 trener per lag/gruppe
❑ 1 trener individual feedback
❑ Keepertrener gir individuell feedback på 

alle keepere

Store øvelser nært opp mot helhet

(Nær fullbane og 9-11 spillere per lag)

=
❑ 1 trener leder øvelsen og coacher på tema.
❑ 1 trener kontrollerer motspill og coacher dem i 

motsatt spillfase
❑ 1 trener jobber individuelt ift tema
❑ Keepertrener coacher keeperens rolle i laget i det 

laget mest relevant for keeperrollen.



Årsplan



Uke plan



Treningsøkt
❑ Planeres i god tid
❑ Video klipp
❑ Detaljplanering
❑ Øvelser
❑ Hvem har ansvaret
❑ Hva instruerer vi i
❑ Evaluerer i etterkant
❑ Skriftlig dokumentasjon



Samarbeidsprosjekt



Samarbeidprosjekt
❑Avtale med 19 samarbeid klubber fra

Gjøvik i Nord til Vestby i Sør

❑Fokus på trener- og spillerutvikling

❑Dialogmøte

❑Tema kvelder

❑Klubb-besøk

❑Spillerutviklingstiltak

❑Ekstern trenerutviklingsprogram



Samarbeidsklubber 2019Samarbeidsklubber

Initlity

Harestua

Gran IL

Vind IL

Holmen

Heming Lille Tøyen
Grüner

HUK

Vålerenga

HSV

Follo

Kolbotn Hauketo

Bøler

Høybråten 
og StovnerGrorud

Nesodden 

Bærum

Frigg

Oppegård



Temakvelder
❑ Ledelse og kulturbygging med Ronny Deila

❑ Barnefotballseminar teori og praksis på Intility

❑ Ungdomsfotballseminar teori og praksis på Intility

❑ Trenere fra Vålerenga kommer ut til samarbeidsklubb

❑ Gjennomfører trenerforum med teori og praksis utfra
klubbens ønsket tema

❑ Fokus på spillerutvikling

❑ Gjennomføres for U.12 og U.13 årgangene. 

❑ Her nominerer samarbeidsklubbene inn sine 2-4 fremste 
spillere. 

❑ 7 treninger og en turnering eller kamphelg med laget leder 
av trenere fra VIF sin utviklingsavdeling.

❑ Treningen gjennomføres på Valle og ute i Samarbeidsklubb

Klubb-besøk

Spillerutviklingtiltak



Eksternt trenerutviklingsprogram

❑ 8 deltagere fra ulike klubber i Oslo
❑ Etterutdanning til NFF B-lisens
❑ 12 moduler, foredragsholder er fra A-lagets teamet og 

utviklingsavdeling:

❑ Kartlegging ferdighetsprofil for trener
❑ Kultur og verdier
❑ Treningsplanlegging – foredrag og eget arbeide
❑ Mitt lag i trening – egen praksis og besøk hos annen 

trener
❑ Fysisk trening
❑ Mental trening
❑ Analyse – etterarbeide av en eliteseriekamp
❑ Trenerpraksis 
❑ Studietur
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Status i 2019 for aldersbestemte lagene

❑ Rekrutt laget
❑ 1:e plass i Norsk Tipping ligaen 

❑ G19
❑ 3:e plass i G19 Interkrets
❑ Røk ut 4. runden i NM G19 mot Sogndal

❑ G18
❑ Vant gruppespillet og har kvalifisert seg til semifinale i 

nasjonale ligaen
❑ G16

❑ NM kvalifisert seg til semifinalen 13. oktober
❑ Vant innledende pulje i Nasjonal serie
❑ 2 plass etter 5 runder i A sluttspillet
❑ Vant Nasjonalt tiltak både på Jessheim og i Trondheim

❑ G15
❑ 8 plass i G16 Interkrets
❑ Nr 2 i nasjonalt tiltak tap på målførskjell 
❑ 6e plass i Latvia

❑ G14
❑ Nr. 10 i G14 Nasjonal serie
❑ Nr. 5 i Brøndby Elite cup 

❑ G13
❑ Nr. 5 i G14 1 div
❑ 4 plass i Gdansk

❑ G12
❑ Nr. 6 i G13 1 div



ELITESERIEN:

Fem stjerner:

❑ Vålerenga 136, 4 poeng

Fire stjerner:

❑ Viking 136,2 poeng

❑ Bodø/Glimt 133 poeng

❑ Stabæk 130,1 poeng

❑ Odd 130,1 poeng

❑ Tromsø 126,5 poeng

❑ Molde 125,2 poeng

Tre stjerner:

❑ Brann 114,2 poeng

❑ Rosenborg 112,1 poeng

❑ Strømsgodset 110,6 poeng

❑ Haugesund 109,4 poeng

❑ Lillestrøm 108,6 poeng

To stjerner:

❑ Sarpsborg 90,3 poeng

❑ Kristiansund 88,5 poeng

❑ Mjøndalen 86,6 poeng

1. DIVISJON:

Tre stjerner:

❑ Start 109,3 poeng

To stjerner:

❑ Aalesund 92,2 poeng

❑ Kongsvinger 89,3 poeng

❑ Sogndal 87,2 poeng

❑ Sandnes Ulf 85,9 poeng

En stjerne:

❑ Sandefjord 70 poeng

❑ HamKam 66,2 poeng


