Når skal vi ”toppe laget”?
I barnefotballen (6-12 år) ønsker Holeværingen at topping av lag ikke skal
forekomme. Topping innebærer at noen får spille mer enn andre i kamper. Vi ønsker
ikke en inndeling av lag basert på spillernes nivå og ferdigheter.
I disse årsklassene vil topping gi uheldige signaler til alle dem som ikke får spille så
mye. ILH er opptatt av at alle barn skal ha et fotballtilbud de trives med, uavhengig av
ferdighetsnivå. Vi er opptatt av at ingen skal falle utenfor fordi de er mindre flinke.
Husk at alvoret tidsnok kommer inn i fotballen. Fotball i aldersgruppen 6-12 år skal
være lek og moro. En god trener skal her være en god aktivitetsleder som legger vekt
på glede og samhold. Og som er en god pedagog og kan bruke det vi kaller sunn
fornuft. Resultatet i kamper er etter vår mening mindre viktig. Alle vil gjerne vinne,
men trenere og ledere i barnefotballen har et ansvar for å tone ned betydningen av
resultatet. Barn har godt av å både vinne og tape. Og ingen er tjent med å vinne eller
tape 15-0! Det er det å ha det gøy og det å stimulere ungene til å spille mye fotball,
også på fritida, som er viktig. Topping i enkeltkamper betyr lite eller ingenting for
enkeltspilleres utvikling i barnefotballen. De som ønsker å bli gode – vil oppnå dette
ved å spille mye fotball.

I ungdomsfotballen (13-19 år) er det legitimt å toppe laget.
Men vi arbeider også for å minske frafallet i ungdomsfotballen. En del spillere slutter
av naturlige årsaker – andre slutter fordi de ikke får spille eller ikke blir prioritert. Den
siste gruppen skal vi jobbe for å beholde. Vi har alle et ansvar for å gi barn og unge
et godt idrettstilbud – uavhengig av nivå. Og uavhengig av om ditt lag velger å toppe i
ungdomsfotballen, bør det være svært aktuelt å la de største talentene få prøve seg
et alderstrinn over. Topping er ikke nødvendigvis en forutsetning for å skape gode
spillere!!!!

Det jeg vil ha frem, og som også er NFF linje, er at topping av lag i barnefotballen
ikke nødvendigvis gjør de beste noe bedre. Mengden fotballaktivitet er langt viktigere.
Topping gir derimot klare negative signaler til de øvrige.
I ungdomsfotballen må som nevnt hvert lag finne sin modell.
Selvfølgelig skal de beste og mest talentfulle få god oppfølging, men vi har også som
mål å ta vare på alle!
Lykke til!
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