Ølen IL bygger på kjerneverdiane:

Glede, Mestring, Samhold & Respekt
• Gi gode opplevelsar for barn og unge gjennom samhold, trivsel og glede
• Legge til rette for aktivitet, mestring og utvikling av spelerar
• Bidra til å skape trygge rammer og skape godt samhold for alle på idrettsanlegget
• Visa respekt og toleranse for kvarandre, motarbeida mobbing og bidra til mangfold
1. Høg treningsoppslutning og kvalitet på trening
a. Det skal vera kjekt å komme på trening – spelarane skal ønske å bli
bedre fotballspelarar individuelt og kollektivt. Alle som vil - skal få eit tilbod i
Ølen IL
b. Treningsøktene og fokuset skal stimulere og legge til rette for stor
deltaking ved å stimulere til glimt i auge og positivitet i treningssituasjon.
Det skal vera morosamt å utvikle seg saman
c. Det skal vera eit gjennomgåande fokus på offensiv fotball med
høgt tempo og presise ballberøringar
2. Fokus på å utvikle ferdigheter til å spele offensiv fotball
a. Treningane skal ha eit offensivt preg der det i hovudsak fokuseres på
individuell og kollektive ferdigheter for å mestre ein offensiv spelestil
b. Tempo og intensitet på treningane skal generelt vera høg både
med og uten ball med lite dødtid på øktene
c. Fokus på å utvikle trygghet og teknisk dugleik nok til å spele fotball frå
keeper til bakre ledd, via midtbane ved oppbygging av angrep
3.Fokus på positiv & kollektiv samhandling
a. Gjenkjennbare offensive og defensive mønster skal etterstrebes,
gjennomgåande raud tråd er høg ball tempo, spel langs bakken gjennom
heile laget og presisjon/tempo i pasningsspel
b. Samhold og arbeid som ligg til grunn for prestasjonsutvikling prioriteres
c. Defensiv organisering med fokus på det kollektive og individuelle
arbeidet som ligg bak skal prioriteres
4. Fokus på ansvar og kommunikasjon i spelargruppe
a. Kommunikasjon innad i laget skal arbeides inn som ein støttande og
utviklande dialog – der konstruktive tilbakemeldingar gjennomsyrer lagets
internkommunikasjon
b. Relevant informasjon om posisjonering, plassering og evt
spelejusteringar arbeides inn

c. Ølen IL skal unngå negativ kommunikasjon mot dommaravgjørelsar,
trenarar, med og motspelarar og liknande

