
HOSPITERING 

Hospitering er et tilbud til enkeltspillere med ferdigheter, holdninger, ambisjoner og motivasjon 

vesentlig ut over gjennomsnittet. Hospitering bør gjennomføres når spillere trenger større 

utfordringer utover eget treningsmiljø. 

Hospitering iverksettes ut fra spillerens behov og ikke for hospiteringens egen skyld. 

Det er viktig å huske at det er spillerens utvikling som skal ivaretas, både på kort og lang sikt. 

Prinsippet for hospitering i CSK er at har du gode nok ferdigheter og er mentalt og fysisk moden nok.  

 

Hospitering skal være et supplement til treningene/kampene på eget lag, og ikke være varig, men 

begrenset i tid. Maksimal tid hospitering kan avtales for er innenfor en og samme sesong. 

Hospiteringen skal hele tiden evalueres med hensyn på spillerens ferdighet i gruppa og vurdere om 

ordningen fungerer godt sosialt. 

Dersom spilleren ikke er i flytsonen eller ikke befinner seg i den øvre halvdel av ferdighetsnivå må det 

vurderes å bringe hospiteringen til opphør. 

Dersom spilleren ikke fungerer sosialt sammen med de eldre guttene, eller på sitt eget lag som følge 

av hospiteringen må også tiltak vurderes, eventuelt må hospiteringen bringes til opphør. 

Etter vårsesong og etter sesongslutt skal hospitering evalueres mellom alle berørte parter 

(spiller/foreldre/trenere), fornyes eller eventuelt bringes til opphør. 

Ved vurderingen av hvem som skal få tilbud om hospitering, legges det avgjørende vekt på spillernes 

ferdigheter og holdninger og de sosiale konsekvenser hospitering kan medføre for den enkelte. 

Dette skal også vektlegges i den halvårlige evaluering som gjennomføres. 

En særlig talentfull og ambisiøs spiller kan i spesielle tilfeller flyttes opp til en høyere 

konkurranseklasse på permanent basis. 

Hospitering mellom junior og senior blir et forhold mellom senior- juniortrener og sportslig 

utvalg v/spillerutvikler. Jentespillere med talent og interesse skal kunne hospitere hos jevnaldrende 

guttetreningsgrupper. 

Trener på eget lag og mottakende lag har ansvar for å informere og forankre ordningen blant sine 

spillegrupper. Det er sentralt at hospitantene fortsatt utviser gode holdninger når de er på eget lag. 

Unngå splittelse i egen spillergruppe. Husk mottoet: Flest mulig med – lengst mulig ! 



Forutsetninger: 

• Spilleren bør normalt følge treningene på sitt alderstrinn og hospitering vil da være et supplement. 

Men ved kollisjoner må dette vurderes ut fra spillerens behov. 

• Spilleren spiller kamper primært på sitt alderstrinn, men bør også spille hospiteringskamper. 

• Hospitering bør være ekstra trening pr. uke: 

• 9 – 12 år; maks en trening. 

• 13 – 14 år; maks en trening. 

• 15 – 16 år; maks to treninger 

• Mengde hospitering må også vurderes ut fra nivå på egen gruppe kontra spillerens nivå/behov. 

• Det er normalt egen trener som innstiller til hospitering. Innstillingen vurderes av SPU i samarbeid 

med berørte lagstrenere. 

• Hospiteringen skal avklares med spilleren, spillerens foresatte og de berørte trenere. 

Ved hospitering så skal skjema for avtale om hospitering fylles ut.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hospiteringsskjema 

Dette skjemaet ylles ut i forkant av hospitering for å sikre planmessig og forskriftsmessig 

gjennomføring. Dette for å sikre en god plan i forkant og en god evaluering i etterkant. 

 

Spilleres navn Fødselsdato 

Primærlag Hospiteringslag 

Gjelder for perioden 

Antall treninger pr uke Antall kamper pr uke 

 

 

POSISJON/ROLLE PÅ LAGET 

STERKESTE SIDER SOM SPILLER  
 
 

SVAKESTE SIDER SOM SPILLER  
 
 

SPILLERENS HOLDNINGER:  (treningsinnsats, disiplin, positivitet og fair play overfor medspillere, 
motspillere, dommere etc., bidrag til det sosiale miljøet etc.) 
 
 
 

 

Oversikt over belastningen i hospiteringsperioden: 

Uke nr Man Tirs Ons Tors Fre Lør Søn 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 
 

       

Underskrift primærlagets trener: 
 

Underskrift hospiteringslagets trener: 

 
 
 


