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Hospitering 

Hospitering er en ordning for å gi utøvere utfordringer på et nivå, som er positivt for deres 

utvikling og motivasjon.  

Retningslinjer 

• Hospitering kan benyttes fra utøverne går i 4. klasse. 

• Hospitering skal foregå fortrinnsvis gjennom trening, men også i kamp i en bestemt 

periode. Det være seg å trene og konkurrere med de som er et år eldre eller at jenter 

trener/spiller sammen med gutter. 

• En hospitant kan enten flyttes permanent til et annet lag/treningsgruppe for en sesong 

eller gå i mellom to lag i bestemte perioder i løpet av sesongen. Hospiteringsskjema 

skal fylles ut før hospiteringen kan starte. 

• En hospitant skal ikke føre til at en spiller tilhørende det mottakende laget får markant 

mindre spilletid. Rullering på laget er viktig. 

• I hospiteringsperioden skal ikke treningsmengden overstige anbefalingene. 

Treninger/kamper med mottakende lag/treningsgruppe blir da prioritert.  

• Hospitering skal ikke være et middel for å gjøre det eldre laget bedre.  

• Ved en konflikt går det nivået, som er mest hensiktsmessig for utøvernes utvikling, 

som de er kvalifisert for, først. Sportslig leder har siste ord i avgjørelsen. 

 

Ansvarsfordeling 

• Hospitering skal alltid avtales mellom trenere og foreldre/foresatte før utøver blir 

informert, men utøver har alltid siste ordet.  

• Sportslig leder i undergruppen har hovedansvaret for utvelgelsen av utøvere. 

• Hospiteringsskjema fylles ut av trenerne, foreldre og sportslig leder i samråd. Trenerne 

på begge lag har ansvar for at foreldre på deres lag er informert og aksepterer 

ordningen før utøverne blir informert.  

• Det er begge lags trenere og spillerutvikler/sportslig leder, som er ansvarlig for 

oppfølgingen av utøverne, spesielt med tanke på totalbelastning og utbyttet.  

 

Kriterier for hospitering 

• Utøveren har ferdigheter, ambisjoner og motivasjon vesentlig ut over gjennomsnittet. 

• Treneren ser at utøveren trenger utfordringer ut over det eget lag kan gi. 

• Utøveren må over tid ha vist treningsiver og ha høyt frammøte på trening. 

• Utøveren og foreldre/foresatte forstår og ser nytteverdien ved hospitering. 

 

 

 

 


