
Til 

Sandviken IL, Nordens IL, SK Djerv, Varegg Fotball og TIF Viking. 

Spillerutvikling for gutter i Bergenhus. Fotball. 

Med unntak av Sandviken sitt damelag, er klubbene i Bergenhus breddeklubber med hovedfokus på 

barn og unge. Klubbene prioriterer sitt samfunnsansvar først. En naturlig og riktig prioritering. 

Hvordan står det så til med spillerutvikling? Hvilke muligheter har barn og ungdom fra Bergenhus til å 

bli toppidrettsutøver? Hvilket ansvar og muligheter har klubbene? 

 

Rammebetingelser.  

Rammebetingelsene har endret seg vesentlig de siste årene. Norges Fotballforbund kartlegger og 

velger ut talentene tidligere og spisser pyramiden. Norsk toppfotball (NTF) støtter/betaler akademier 

i toppklubbene. Det betyr at klubbene nå melder på jenter og gutter til kretsens fotballskoler det året 

de fyller 13 mot tidligere 14 år. Kretsen har ansvar og gir sine tilbud i hovedsak til 13-15 åringer. 

Norges Fotballforbund gir ansvaret for de fremste talentene til toppklubbene fra spiller fyller 15 år.  

I praksis betyr det at Brann (og andre toppklubber) prøver å samle «kretslaget» hos seg fra 14/15 år 

og oppover. 

De spillerne som kommer med i kretsen og toppklubbene sine spillerutviklingstiltak får et voldsomt 

forsprang på resten. Der møter de gode trenere, ledere og spillere, gode treninger, får kunnskap og 

masse impulser til å satse. 

Brann, som rekrutterer fra Hordaland med ½ mill mennesker, har bare plass til 15-20 i hver årsklasse.  

Overnevnte betyr at klubbene/regionene i Hordaland må ta større ansvar for spillerutviklingstiltak. 

 

Når krets og forbund velger ut talenter allerede som 13 åringer, blir barnefotball i klubb enda 

viktigere. Før de fyller 13 år må klubbene ha lært dem det som skal til for å komme med i kretsens 

talentgrupper. Tidligere hadde klubben et helt år til på seg. Det kreves mer kunnskap inn mot yngre 

spillere.  

I tillegg dukker det opp private aktører med ulike tilbud om akademier og spillerutvikling. 

Klubbene, med grunnlag i NFF sine handlingsplaner, må styre spillerutviklingen. 

 

Status 

Før en ser så målsetting og muligheter, er det nyttig å kjenne status og historie. Bergenhus, med 

40 000 innbyggere, kjennetegnes ved at det ikke kommer gode fotballspillere (toppidrettsutøvere) 

fra bydelen. Slik har det vært i 30 år og slik vil det fortsette om ikke bydelens klubber samarbeider. I 

dag utgjør vel Fredrik Pallesen Knudsen fra Djerv (nå i Haugesund) og Gudmund Taksdal Kongshavn 

fra Varegg (nå i Tromsø) unntakene fra regelen. 

Målsetting  

Unge spillere fra bydelen må få et tilbud som gir dem mulighet til å bli toppidrettsutøvere. Klubbene 

(Sandviken, Nordnes, Djerv og Varegg) har et ansvar for dette. Unge spillere må kunne nå så langt i 

bydelen at de hentes til toppklubber sine A-lag, ikke til deres smågutte-, gutte- eller junior-lag. 

Fortrinnsvis bør bydelen også ha et herrelag i toppfotball (NFF definerer vel de tre øverste nivåene i 

Norge som toppfotball.) 

 

Muligheter / alternativer. 

Hvilke muligheter og alternativer har så klubbene i Bergenhus til å få bydelens unge frem til 

toppidrettsnivå? 



To alternative veier: Alt.1.Prøve å få ungdom med på eksterne tilbud (Kniksen-, Brann- akademiene, 

Fotballkretsen sine tiltak).  Alt.2. Utvikle tilbud i Bergenhus.  

Alt.1. Eksterne tilbud, f.eks.: 

Kniksen akademiet for gutter 12 – 14 år i regi av Åsane, Fana og Fyllingsdalen. 

http://www.asanefotball.no/nyheter/etablerer-kniksen-akademiet 

Brann akademiet for gutter 14 – 18 år. 

https://www.brann.no/lag/akademiet  

 

Alt.2. Klubbene i Bergenhus samarbeider om tiltak. Noen mulige modeller: 

a. Noe tilsvarende som Kniksen akademiet, konf. overnevnte. 

b. Viking Bergen - Se eget notat med utfordring til TIF Viking nedenfor. 

Med den sterke rivaliseringen det er mellom bydelens klubber, er dette kanskje den beste løsningen. 

c. Sarpsborg 08 

https://www.sarpsborg08.no/om-klubben/sarpsborg-08-i-kortform 

https://www.sarpsborg08.no/om-klubben/var-historie 

https://www.sarpsborg08.no/nyheter/sarpsborg-08-soker-trener-spillerutvikler-for-

samarbeidsklubbene 

d. KFUM Oslo 

https://www.kfum-kam.no/portal/arego/club/424  

https://kfum-kam.no/portal/public/showContentCategory.do?id=948512987 

Det vi vet: -Ingen av klubbene i Bergenhus har tilstrekkelige ressurser på egen hånd.  

 

NB. Ettersom IL Sandviken Toppfotball står i spissen Toppfotballsamarbeid Vest, har jeg begrenset 

dette forslaget til guttefotball.  Det er ikke til hinder for å ta med jentefotball i samtalene dersom IL 

Sandviken Toppfotball og klubbene finner det riktig. 

Gevinst. 

Hovedgevinsten vil være at unge spillere fra bydelen får bedre mulighet til å bli toppidrettsutøvere. 

For bydelens klubber betyr det stadig tilgang på unge spillere med gode ferdigheter og med gode 

kunnskaper om trening og gode holdninger til treningsarbeid.  

På sikt vil det gi et løft for fotballen i hele bydelen, gjennom mange personer med bedre kunnskap og 

erfaring. 

Dersom «Viking modellen» blir etabler, vil det i tillegg gi Viking mulighet til å rekruttere til sine andre  

idretter, og gjerne også et topplag innen herrefotball fra bydelen.   

Eierskap - forutsetninger 

Deltakelse i tiltakene må være forpliktene og varig. Dvs frivillig å gå inn, men sikkerhet for varig 

løsning. Ingen døgnflue som neste årsmøte velter. 

Videre arbeid - invitasjon 

Dersom klubbene deler disse intensjonene/målsettingen, må klubbene møtes for å drøfte og 

fastlegge veien videre. 

 

Med vennlig hilsen 

 

…………………………………………… 
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Forslag / ide.  

Hei Roger. Våger meg ut med en utfordring og en mulighet for Viking.  

Mange barn, som blir «spist av fotballen», kunne nådd langt i alternative idretter hvis de ble 

oppmuntret og fikk muligheten. Viking oppretter kontakt med bydelens barn og unge via 

fotballklubbene: 

Viking Bergen inviterer klubber i Bergenhus til møte om samarbeid. 

Nordnes, Djerv, Sandviken, Varegg Fotball, Fjellkammeratene, NHH, flere? 

Intensjon/mål: 

Bergenhus, bydel med 40 000 innbyggere, fortjener et godt og allsidig idrettstilbud til bydelens unge 

i retning toppidrett og et fotballag også på herresiden senior som markerer seg nasjonalt. 

Virkemidler/tiltak 

Viking oppretter fotballgruppe, «Viking Bergen». 

Spillerutviklingstiltak for ulike aldersgrupper opprettes.  

Gradvis utvikling av tilbud ettersom erfaring høstes. 

Sikre allsidige tilbud. 

Toppfotballsatsing (senior) dersom tilstrekkelig oppslutning blant klubbene. 

(Av utfordringer kan nevnes: -klubb høyest i divisjonssystemet må avgi sin plass.) 

Viking Bergen tilbyr: 

- En solid organisasjon med økonomisk omsetning og struktur som gir grunnlag for 

spillerutvikling og et satsingslag for herrefotball senior. 

- Viking er nøytral i forhold til gode konkurrenter i bydelen (som «spiser» hverandre og som 

ikke når toppfotballnivå)  

- Viking Bergen kan, med nøytral bakgrunn, forhåpentligvis bli felles eie og flaggskip for alle i 

bydelen. 

- Vikinghallen treningsfasiliteter. 

 

Klubber som finner intensjonen spennende er velkommen til møte! 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Bergenhus Fotballklubb (BFK) eller Viking Bergen? 

 

 

 

https://www.forsvarsbygg.no/no/nyheter/nyhetsarkiv2/nyhetsarkiv-bergenhus-festning2/bergens-

nest-storste-turistattraksjon/ 

Skulle ikke fotballen i Bergenhus ha rett og plikt til å dra nytte av det som binder oss sammen?  

Bydelen full av historie som gir oss lokal identitet og stolthet. 

Dette for å skape best mulig tilbud, samt vekke glød og interesse utover de mest ihuga fotballfrelste.  

 

Kanskje noe å lære av buekorpstradisjoner, hvor de samles og viser felleskap og identitet. Nærhet og 

samarbeid. 

 

Få Viking med på laget med deres organisasjon, bredde og tradisjoner. 

Bergenhus, byens sentrum, med undervisningsinstitusjoner, kultur, handel og næringsliv.  

 

Et vell av muligheter, hvor vi står sterkere i fellesskap. 
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