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Øvelsesbank 

Ballkontroll 
Ballkontrolløvelser er øvelser som har til hensikt å øve enkeltspilleren individuelt med ballen. 
Her er målet flest mulig kvalitetstouch på ball med ulik vanskelighetsgrad, tilpasset nivå. 
Viktig at spillerne ikke er for komfortable, mer læring litt utenfor komfortsonen. Legg inn nye 
begrensninger varianter ettersom de mestrer (også før de mestrer noe helt). 

Sjef over ball 

Aldersgruppe: 6+ 
Gjennomføring: 

- Alle spillere fører hver sin ball fritt innenfor en firkant  
- Hensikten er å ha kontroll på ball uten å komme borti en annen ball eller spiller  
- Størrelse på firkant tilpasses alder og nivå 

 
Variasjoner:  

- Føre med ulike deler av føttene 
- Føre i ulike retninger (baklengs/sidelengs)  
- Utføre ulike finter/vendinger 
- Utfordre mot spiller for å vende/drible/finte (tempo 
- Ballstjeler (en-flere trenere går inn for å stjele ball)  
- Holde ball i luften (kan brukes som intensitetsstyring) 
- Aksjon ved stopp (fot på ball, ut til linja, trikse, finne medspiller) 
- Utslag – ta ut andre sin ball (ha en ekstra firkant der de kan begynne direkte – går de 

ut i den kommer de tilbake i den første) 
- Orientering – på trener(e)s signal (tall, vestfarge etc) 
- Halvparten har ball – stjele fra hverandre (kan ikke ta tilbake fra samme spiller)  
- Halvparten har ball – de uten inviterer til pasning og fører videre 

Lekvariant 1 – Krabbe – 1-2 står på alle fire med ryggen ned uten ball, prøve å ta ball fra de 
andre, blir du tatt blir du krabbe – står igjen med en til slutt 

Nøkkelelementer:  
- Tempo og kvalitet i gjennomføring  

Sekvenser på 20-30 sek 
- Føring mellom spillere og med 

retningsforandring – ikke bare 

rundt og rundt  
- Tempoforandring - fra kontroll til 

akselerasjon – å utfordre seg i et 

tempo man så vidt behersker gir 

framgang 
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Lekvariant 2 – Nappe nakke – X antall trenere går inn i firkanten – forsøker å nappe kragen 
på spillerne – ingen konsekvenser ved å bli tatt  

Ballkontroll 
Ballkontrolløvelser er øvelser som har til hensikt å øve enkeltspilleren individuelt med ballen. 
Her er målet flest mulig kvalitetstouch på ball med ulik vanskelighetsgrad, tilpasset nivå. 
Viktig at spillerne ikke er for komfortable, mer læring litt utenfor komfortsonen. Legg inn nye 
begrensninger varianter ettersom de mestrer (også før de mestrer noe helt). 

Teknikksirkel 

Aldersgruppe: 8+ 
Gjennomføring: 

- Lag en sirkel på størrelse med midtsirkelen (tilpasset antall og nivå) 
- Halvparten av spillerne utenfor med ball, halvparten inni uten ball 
- De uten ball oppsøker de med ball vilkårlig – gjennomfører forhåndsbestemte øvelse 

og finner ny man n å oppsøke 
 

 
 
Enkle varianter:  

- Pasning inn og tilbake (1 eller 2 touch)  
- Pasning inn, vending og tilbake 
- Pasning inn, ta med og finne ny ledig mann å spille til 
- Pasning inn, medtak til side og tilbake (utside/innside)  
- Kaste inn – volley tilbake (vrist, innside, utside) 
- Kaste inn – dempe lår – tilbake  
- Kaste inn – demp bryst – tilbake 
- Kaste inn – halvsprett tilbake 
- Kaste inn – heade tilbake  

Krevende varianter 
- De som står på siden skal trikse mens de venter på mann 
- Kaste/Passe inn, kombinasjoner (bryst-lår, lår-lår, hode-lår, hode-hode osv), tilbake 
- De inni har ball – passe ut for å gjennomføre – veggspill, få i medløp etc.  

 

Nøkkelelementer:  
- Kvalitet i gjennomføring  

Sekvenser på 30 sek-1 min før 

bytte utside/innside 
- Nye øvelse pr. gang samme spiller 

stiller seg på utsiden 
- Tydelighet i ønske om ball – 

invitere med bevegelse og stemme 
- Utfordre på nye elementer og still 

stadig større krav i takt med nivå 
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Ballkontroll 
Ballkontrolløvelser er øvelser som har til hensikt å øve enkeltspilleren individuelt med ballen. 
Her er målet flest mulig kvalitetstouch på ball med ulik vanskelighetsgrad, tilpasset nivå. 
Viktig at spillerne ikke er for komfortable, mer læring litt utenfor komfortsonen. Legg inn nye 
begrensninger varianter ettersom de mestrer (også før de mestrer noe helt). 

Edderkoppen 

Aldersgruppe: 10 
Gjennomføring: 

- En videreføring/ variasjon av sjef over ball og teknikksirkel som inkluderer 
konkurranse. 

- Lag to sirkler på størrelse med midtsirkelen 
- X antall av spillerne (helst trenere og/ eller foreldre hvis mulig) utenfor sirklene uten 

ball, mens flest mulig er inne i sirklene med ball 
- De i midten har hver sin ball og oppsøker de uten ball vilkårlig. I møte 

gjennomføreres forhåndsbestemte øvelser før de med ball finner en ny uten.  
 

 
Edderkoppen: Spillere med blå overdel danner to sirkler og har ikke ball,  
mens de i hvit i midten av sirklene har ball. Edderkoppen har et avgrenset 
 område, her merket i gul, som de kan ta de med ball når de fører igjennom. 

 
Variasjon:  
Justere vanskelighetsgraden til individet som edderkopp (utfordring/ mestring) 
Se sjef over ball og teknikksirkel for varianter. 
 
 
 
 
 
 

Nøkkelelementer:  
- Kvalitet i gjennomføring  

Sekvenser på 3-5 min før bytte av 
arbeidsoppgaver 

- Utfordre på nye elementer og still 
stadig større krav i takt med nivå 
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Ballkontroll 
Ballkontrolløvelser er øvelser som har til hensikt å øve enkeltspilleren individuelt med ballen. 
Her er målet flest mulig kvalitetstouch på ball med ulik vanskelighetsgrad, tilpasset nivå. 
Viktig at spillerne ikke er for komfortable, mer læring litt utenfor komfortsonen. Legg inn nye 
begrensninger varianter ettersom de mestrer (også før de mestrer noe helt). 
 

Pasningsfirkant 

Aldersgruppe: 8+ 
Gjennomføring: 

- Alle spillerne innenfor en firkant – 2 og 2 sammen (kan utvides med flere sammen 
eller vilkårlig hvem man spiller til) 

- Spillerne i par passer til hverandre innenfor enn firkanten – spillerne skal være 
bevegelse fritt i firkanten 

 

  
Variasjoner:  

- Begrensninger/tvungen på antall touch  
- Tvungen medtak og/ eller pasning 
- Veggspill  

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

Nøkkelelementer:  
- Orientere seg på andre spillere  

- Timing til medspillers bevegelse 
- Kvalitet i pasning – Kraft - Unngå 
rotasjon 
- Tydelighet i ønske om ball – invitere 

med bevegelse og stemme 

 



S p o r t s p l a n              Ranheim fotball              
 
 
 
 

Possession 
Definert som øvelser der målet er å holde ballen i laget (hovedvekten av deløvelser bør være 
med mål). Begrensninger slik at gruppen klarer i gjennomsnitt 8-15 pasninger mellom hvert 
brudd (finne fornuftig grad av utfordring og mestring). 

Tysker (trollet/ bier/rondo) 

Aldersgruppe: 6+ 
Gjennomføring: 

- X antall spillere holder ballen mellom seg, mens X antall spillere prøver å få tak i 
ballen 

- Hensikten er å ha kontroll på ball uten at trollet får tak i den innenfor et angitt 
område  

- Størrelse på firkant tilpasses alder og nivå 
- Bytte av trollet kan løses ved: 
- Den som touchet ballen sist før trollet, tid eller rekkefølge 

 

 
Variasjoner:  

- Mål for trenerne om mellom 7-15 pasninger (riktig begrensninger) før de/ den i 
midten får tak i ballen for fornuftig grad av utfordring/ mestring. Juster: 

- Antall motspillere og medspillere 
- Banestørrelse, form. 
- Et eksempel er rondo som kan forstås som den samme øvelsen, men formen 

spillerne rundt står i er en sirkel isteden for en firkant som i tysker. 
- Regler 
- Begrensning av touch  
- Tvungent antall touch  
- Bruk av billedlige uttrykk kan gi økt motivasjon og forståelse for spillerne, spesielt for 

barn. To eksempler i tysker er: 
- Trollet. Spilleren i midten er troll. Spillerne rundt får i oppgave å sørge for at trollet 

ikke tar ballen. Bruk gjerne voksne som troll som gir mulighet for å sørge for at de 

Nøkkelelementer:  
- Tydelighet i ønske om ball – invitere 

med bevegelse og stemme 
- Utfordre på nye elementer og still 
stadig større krav i takt med nivå 
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rundt får individuell vanskelighetsgrad med tanke på graden av mestring og 
utfordring.  

- Bier. Spillerne rundt som skal holde på ballen er bier når de mister den. Det vil si 
pågående og aggressive med en gang spilleren i midten (trollet) har fått tak i den.  

 
 
 
 
 

Possession 
Definert som øvelser der målet er å holde ballen i laget (hovedvekten av deløvelser bør være 
med mål). Begrensninger slik at gruppen klarer i gjennomsnitt 8-15 pasninger mellom hvert 
brudd (finne fornuftig grad av utfordring og mestring). 

Dobbel tysker 

Aldersgruppe: 10+ 
Gjennomføring: 

- 2 lag i spill – to like store firkanter inntil hverandre – ca. 20x20 
- Hvert lag har sin firkant – motstander får sende inn X antall i press – hensikten er å 

vinne ball for å spille over til sin firkant – pr. X antall får de sende inn nye i press – ball 
ut av bane og det settes i gang i motsatt 
firkant  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nøkkelelementer:  
- Orientere seg på rom/overtall 

- Vende spill – lang/kort  

- BF valg – hvor passe, hvor føre?  

- Trekantspill – hvor må jeg stå for å 

få ball i neste trekk og samtidig 

kunne sende videre? 

- Kroppsstilling – hvordan må jeg stå 

for å åpne opp 

pasningsalternativer 
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Possession 
Definert som øvelser der målet er å holde ballen i laget (hovedvekten av deløvelser bør være 
med mål). Begrensninger slik at gruppen klarer i gjennomsnitt 8-15 pasninger mellom hvert 
brudd (finne fornuftig grad av utfordring og mestring). 

Ranheimsfirkant 

Aldersgruppe: 10+ 
Gjennomføring: 

- Spill mellom 2 lag – likt antall spillere – kvadratisk bane med veggspiller på hver side 
– veggene spiller på lag meg begge lagene 

- 2 touch på spillerne inne i firkanten – 1 touch på veggene  
- Hensikten er å sette opp trekanter rundt motstander og søke rom mellom mostander  

 

  

Nøkkelelementer:  
- Orientere seg på rom/overtall 
- BF valg – hvor passe? 
- Trekantspill – hvor må jeg stå for å 

få ball i neste trekk og samtidig 

kunne sende videre? 
- Kroppsstilling – hvordan må jeg stå 

for å åpne opp 

pasningsalternativer 
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Possession 
Definert som øvelser der målet er å holde ballen i laget (hovedvekten av deløvelser bør være 
med mål). Begrensninger slik at gruppen klarer i gjennomsnitt 8-15 pasninger mellom hvert 
brudd (finne fornuftig grad av utfordring og mestring). 

Hold ballen i laget med overtall  

Aldersgruppe: 10+ 
Gjennomføring: 

- Spill mellom 2 lag – et lag i overtall starter med ball – prøver å holde ball i så mange 
trekk som mulig uten at undertallslaget bryter – kan gjenvinne ved balltap  

- Bytte undertallspillere på tid/antall brudd  
- Varier antall etter nivå og hensikt (eks 4v2, 

6v3, 8v3, 10v4 osvosv)  

  

Nøkkelelementer:  
- Orientere seg på rom/overtall 
- BF valg – hvor passe, føre? 
- Trekantspill – hvor må jeg stå for å 

få ball i neste trekk og samtidig 

kunne sende videre? 
- Kroppsstilling – hvordan må jeg stå 

for å åpne opp 

pasningsalternativer 
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Possession 
Definert som øvelser der målet er å holde ballen i laget (hovedvekten av deløvelser bør være 
med mål). Begrensninger slik at gruppen klarer i gjennomsnitt 8-15 pasninger mellom hvert 
brudd (finne fornuftig grad av utfordring og mestring). 

Hold ballen i laget med liketall 

Aldersgruppe: 10+ 
Gjennomføring: 

- 2 lag i spill innenfor en bane – hensikten er å beholde ball – går ballen uten av banen 
setter trener i gang ny ball 

- Hva som gir poeng kan variere og kombineres etter hensikt (antall pasninger, 
veggspill, spill på 2bev, gjenvinninger osv) 

 

 

 
 
 

Nøkkelelementer:  
- Orientere seg på rom/overtall 

- Vende spill – lang/kort  
- BF valg – hvor passe, hvor føre?  

- Trekantspill – hvor må jeg stå for å 

få ball i neste trekk og samtidig 

kunne sende videre? 

- Kroppsstilling – hvordan må jeg stå 

for å åpne opp 

pasningsalternativer 
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Spilløvelser 
Definert ved medspill og motspill i problemsituasjoner – skiller seg fra spill ved at det ikke er 
2 vanlige mål, kan ha særegne betingelser for å framprovosere spesifikke element 
Slike øvelser BØR utgjøre hovedtyngden av deløvelsene 

Smålagsspill 

Aldersgruppe: 8+ som spill lik øvelse (under 8 som spill)  
Gjennomføring: 

- Sett opp en bane på 12-20 meter X 5-15 meter (tilpasset nivå/ alder og målsetting) 
- X antall spillere mot X antall spillere (1 mot 1, 2 mot 2, 2 mot 3, 3 mot 3) uten keeper 

på bane tilpasset nivå/alder og målsetting. 
- Bilde viser 1) 2 mot 2 på små mål, 2) 2 mot 3 der scoring er føring over kortlinjene, 3) 

1 mot 1 der scoring er føring over kortlinjene. 

 
Variasjoner:  

- Oppmuntre til bruk av utførelse (forsøk på). Eksempelvis dribling, veggspill. 
- Variasjon av scoringsregler som to brede mål på hver side, sone å spille inn i til 

medspiller for å nå målsettinger. 

Nøkkelelementer:  
- Så mye aktivitet som mulig med 

kvalitet. 
-  Kvalitet ved tid på pauser/ 

kamper.  
- Eksempelvis 3/ 4 lags-modell på en 

bane eller på tid. 
- Organiser aktiviteten så den blir 

selvgående. 
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Spilløvelser 
Definert ved medspill og motspill i problemsituasjoner – skiller seg fra spill ved at det ikke er 
2 vanlige mål, kan ha særegne betingelser for å framprovosere spesifikke element 
Slike øvelser BØR utgjøre hovedtyngden av deløvelsene 

Kongespill  

Aldersgruppe: 8+ 
Gjennomføring: 

- 2 lag  i spill – en spiller på utsiden av dødlinjen istedenfor mål – denne spilleren er på 
begge lag og kan ikke tas fra ball 

- Laget scorer ved å spille fra endesone til endesone 
 

  
 
 

Nøkkelelementer:  
- Orientere seg på rom/overtall 

- Vende spill – lang/kort  

- Kontroll på fjernrom off/def  

- BF valg – hvor passe, hvor føre?  

- Bruk gjerne keeper eller stopper i 

endesonen 

- Variasjon – sidesoner i tillegg, 

tilsvarer kanter/backer 
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Spilløvelser 
Definert ved medspill og motspill i problemsituasjoner – skiller seg fra spill ved at det ikke er 
2 vanlige mål, kan ha særegne betingelser for å framprovosere spesifikke element 
Slike øvelser BØR utgjøre hovedtyngden av deløvelsene 

Småmålsspill med 2-3 mål  

Aldersgruppe: 8+ 
Gjennomføring: 

- Spill mellom 2 lag – likt antall spillere (gjerne 4v4 eller 5v5)  
- Små mål plasseres helt på siden på hver dødlinje, begge sidene, evt. enda et mål i 

midten 
- Hensikten er å spille ut motstander og identifisere overtall – ledig mål  

 
  
 

 
 
 

Nøkkelelementer:  
- Orientere seg på rom/overtall 

- Vende spill – lang/kort  

- Kontroll på fjernrom off/def  

- BF valg – hvor passe, hvor føre?  
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Spilløvelser 
Definert ved medspill og motspill i problemsituasjoner – skiller seg fra spill ved at det ikke er 
2 vanlige mål, kan ha særegne betingelser for å framprovosere spesifikke element 
Slike øvelser BØR utgjøre hovedtyngden av deløvelsene 

Føring over linje 

Aldersgruppe: 9+ 
Gjennomføring: 

- Spill mellom 2 lag  
- Hensikten er å spille score mål ved å føre over motsatt kortlinje.   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nøkkelelementer:  
- Orientere seg på rom/overtall 

- Vende spill – lang/kort  

- Kontroll på fjernrom off/def  

- BF valg – hvor passe, hvor føre?  
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Spilløvelser 
Definert ved medspill og motspill i problemsituasjoner – skiller seg fra spill ved at det ikke er 
2 vanlige mål, kan ha særegne betingelser for å framprovosere spesifikke element 
Slike øvelser BØR utgjøre hovedtyngden av deløvelsene 

Spill inn i sone 

Aldersgruppe: 11+ 
Gjennomføring: 

- Spill mellom 2 lag  
- Hensikten er å score mål ved å spille ballen inn i en sone til en spiller som er på vei 

inn i sonen. 
 

 

Nøkkelelementer:  
- Orientere seg på rom/overtall 

- Vende spill – lang/kort  

- Kontroll på fjernrom off/def  

- BF valg – hvor passe, hvor føre?  
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Angreps- forsvarsøvelser 
Definert ved medspill og motspill i problemsituasjoner, der man på grunn av taktiske hensyn 
(strukturelle, rolle eller individuelle) tar bort deler av spillet (angrep til forsvar, forsvar til 
angrep, etablert angrep eller etablert forsvar) for å eksponere spillerne for de andre delene 
av spillet oftere. 

1 mot 1 i korridor 

Aldersgruppe: 8+ 
Gjennomføring: 

- Sett opp en ca 15x7m (tilpasset nivå/alder og målsetting) bane – en rekke på hver 
side av korridor – ballene på den ene siden 

- Spiller ne utfordrer 1 mot  1 (2v2, over eller undertall) og prøver å komme seg forbi 
motstander – Når spilleren mister ballen skal han forsvare seg mot ny spiller som 
kommer fra motsatt kortlinje. Slik fortsetter øvelsen der hver spiller først angriper 
også forsvarer seg. 

  
 
 
 

Nøkkelelementer:  
- Tilpass antall spillere per rekke ut i 

fra mest mulig aktivitet med 

kvalitet (kvalitet er 100% 

handlinger)  

1F  

- Hurtig i press – kort avstand 

- Sidevendt – ta av fart – 

kroppskontakt 

- Aggressivitet – vinne ball  

Føre/drible 

- Utfordre med fart eller 

temposkifte 

- Orienter på hvor 1F gir plass 

- Tørre å bruke finter til å passere  
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Angreps- forsvarsøvelser 
Definert ved medspill og motspill i problemsituasjoner, der man på grunn av taktiske hensyn 
(strukturelle, rolle eller individuelle) tar bort deler av spillet (angrep til forsvar, forsvar til 
angrep, etablert angrep eller etablert forsvar) for å eksponere spillerne for de andre delene 
av spillet oftere. 

1 mot 1 i korridor m/keeper  

Aldersgruppe: 8+ 
Gjennomføring:  

- Sett opp en 20-30 x 12-20m bane (tilpasset nivå/alder og målsetting) – en rekke på 
hver side v stolpe. 

- Spillerne utfordrer 1 mot  1 (2v2, over eller undertall) og prøver å komme seg forbi 
motstander – Når spilleren mister ballen skal han forsvare seg mot ny spiller som 
kommer fra motsatt kortlinje. Slik fortsetter øvelsen der hver spiller først angriper 
også forsvarer seg. 

 

  

 
 
 
 

 
 

Nøkkelelementer:  
- Maks 6 spillere i rekke  

1F  

- Hurtig i press – kort avstand 

- Sidevendt – ta av fart – 

kroppskontakt 

- Aggressivitet – vinne ball  

Føre/drible 

- Utfordre med fart eller 

temposkifte 

- Orienter på hvor 1F gir plass 

- Tørre å bruke finter til å passere  

-  
Variasjon  

1F kan kontre hvis ballerobring  
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Angreps- forsvarsøvelser 
Definert ved medspill og motspill i problemsituasjoner, der man på grunn av taktiske hensyn 
(strukturelle, rolle eller individuelle) tar bort deler av spillet (angrep til forsvar, forsvar til 
angrep, etablert angrep eller etablert forsvar) for å eksponere spillerne for de andre delene 
av spillet oftere. 

Angrep i overtall (3v2, 2v1) 

Aldersgruppe: 8+ 
Gjennomføring: 

- To-tre angrepsspillere utfordrer mot en-to forsvarsspiller og keeper 
- Hensikten er å angripe mål og utnytte overtall 
- Kan organiseres mot to mål der en-to angrepspillere omstiller til forsvar etter endt 

angrep og det angripes motsatt vei fra nye 
angripere 

  
 

Nøkkelelementer:  
- Gå på seg press – skape rom for 

andre 

- Timing i pasning og løp  

- Valg 1A – passe, føre, skyte – hvor, 

når og til hvem? 

- Valg 2-3A – hvor løpe for å få 

ball/skape rom for andre? 

 

Nøkkelelementer:  

- 1F – vinne ball, timing i press og 

mentalitet 

- Relasjon 1F – 2F – hvem presser og 

hvem sikrer når? 
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Angreps- forsvarsøvelser 
Definert ved medspill og motspill i problemsituasjoner, der man på grunn av taktiske hensyn 
(strukturelle, rolle eller individuelle) tar bort deler av spillet (angrep til forsvar, forsvar til 
angrep, etablert angrep eller etablert forsvar) for å eksponere spillerne for de andre delene 
av spillet oftere. 

Angrep i liketall (2v2,3v3) 

Aldersgruppe: 8+ 
Gjennomføring: 

- Angrepspillere mot forsvarsspillere og keeper  
- Hensikten er å skape og utnytte overtallgjennom løp/bevegelser/utfordre med ball 
- Kan organiseres mot to mål der angrepspillere omstiller til forsvar etter endt angrep 

og det angripes motsatt vei fra nye 
angripere 

  
 
 

Nøkkelelementer:  
- Gå på seg press – skape rom for 

andre 

- Timing i pasning og løp  

- Valg 1A – passe, føre, skyte – hvor, 

når og til hvem? 

- Valg 2-3A – hvor løpe for å få 

ball/skape rom for andre? 

Nøkkelelementer:  

- 1F – vinne ball, timing i press og 

mentalitet 

- Relasjon 1F – 2F – hvem presser og 

hvem sikrer når? 
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Angreps- forsvarsøvelser 
Definert ved medspill og motspill i problemsituasjoner, der man på grunn av taktiske hensyn 
(strukturelle, rolle eller individuelle) tar bort deler av spillet (angrep til forsvar, forsvar til 
angrep, etablert angrep eller etablert forsvar) for å eksponere spillerne for de andre delene 
av spillet oftere. 

Angrep mot ett mål 

Aldersgruppe: 12+ 
Gjennomføring:  

- Et lag i formasjon/rolle angriper mot et forsvar (8v6 på 11er, 4v3 på  7er) 
- Hensikten er å øve angrep/forsvar i rolle 
- Viktig å sette forsvaret realistisk høyt – drive opp tempo i angrepet  

 

  
 
 
 
 
 

Nøkkelelementer:  
- Gå på seg press – skape rom for 

andre 

- Timing i pasning og løp  

- Valg 1A – passe, føre, skyte – hvor, 

når og til hvem? 

- Valg 2-3A – hvor løpe for å få 

ball/skape rom for andre? 

 

Gjerne bruk denne øvelsen til å øve 

angrepsvarianter – eks «nå spilte vi 

opp på spiss, hva bør skje nå?» 
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Angreps- forsvarsøvelser  
Definert ved medspill og motspill i problemsituasjoner, der man på grunn av taktiske hensyn 
(strukturelle, rolle eller individuelle) tar bort deler av spillet (angrep til forsvar, forsvar til 
angrep, etablert angrep eller etablert forsvar) for å eksponere spillerne for de andre delene 
av spillet oftere. 

Forflytningsfirkant  

Aldersgruppe: 10+ 
Gjennomføring: 

- Organiser i 3 lag – kvadratisk bane med frisoner i begge ender – et lag i hver 
endesone og et i midten 

- Hensikten er for lagene i endesonene og spille til motsatt sone – gjennom og rundt 
laget i midten (ikke over) 

- Alle lagene organiseres i flat 3er, 4er eller 5er – forsvarsspilleren kan ikke gå inn i 
endesonen og vinne ball, og kan kun presse de to spillerne han/hun står ovenfor  

  
 

Nøkkelelementer:  
- 1F –timing i press forflytning 
- Relasjon 1F – 2F – avstand i 

bredde og dybde  
- Relasjon i ledd – hvilke rom verner 

jeg som er lengst unna ball?  

 
For variasjon – angrepspiller fra 

motsatt endesone kan komme inn å 

hente ball  
Kan bruke som angrepsøvelse også  
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Scoringsøvelser 
Definert som øvelser der målet er å eksponere spillerne for muligheter til å score oftere. 
Viktig at spillerne får skutt ofte nok, derfor unngå for mange spillere per stasjon eller mål. 
 

Goal!  

Aldersgruppe: 8+ 
Gjennomføring: 

- Spillerne stiller seg opp mot mål på rekke for så å avslutte 1 og 1 – 1-2 touch  
- Variasjoner: Føre og avslutte, oppspill på trener og gjenlegg, oppspill på trener og 

gjennomspill, utfordre trener og avslutte 
 

  

Nøkkelelementer:  
- 4-6 spillere + keeper pr. mål – nok 

repetisjoner, men også noe tid 
mellom vært skudd ( 30sek-1min)  

- Organiser aktiviteten så den blir 
selvgående om mange spillere – 
hold oversikt 

- Helhjertet avslutning – unngå 
safing/slurv  

- Treffpunkt, angripe ball, komme 
seg over  
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Scoringsøvelser 
Definert som øvelser der målet er å eksponere spillerne for muligheter til å score oftere. 
Viktig at spillerne får skutt ofte nok, derfor unngå for mange spillere per stasjon eller mål. 

Heading /volley 

Aldersgruppe: 8+ 
Gjennomføring: 

- Trener (evt spiller på rullering) står ved stolpe eller utenfor 5/7 meter – kaster ball i 
bue inn på spillere – spilleren kommer i fart og header/volley mot mål 

- Progresjon: duell to spiller som skal score, duell en som skal score og en som skal 
forsvare, legg/kast fra lengre ute,  

  
 

Nøkkelelementer:  
- 4-6 spillere + keeper pr. mål – nok 

repetisjoner, men også noe tid 
mellom vært skudd (30sek-1min)  

- Organiser aktiviteten så den blir 
selvgående om mange spillere – 
hold oversikt 

- Helhjertet avslutning – unngå 
safing/slurv  

- Treffpunkt, angripe ball, komme 
seg over  
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Scoringsøvelser 
Definert som øvelser der målet er å eksponere spillerne for muligheter til å score oftere. 
Viktig at spillerne får skutt ofte nok, derfor unngå for mange spillere per stasjon eller mål. 

Avslutte på serve  

Aldersgruppe: 8+ 
Gjennomføring: 

- Trener (alt en spiller med fin fot/i riktig rolle) har alle ballene – spillerne avslutter på 
1 touch på ulike server fra trener 

- Eks: Gjennomspill bakfra, ball fra siden, ball 
rett ut – i lufta/langs bakken  

  

Nøkkelelementer:  
- 4-6 spillere + keeper pr. mål – nok 

repetisjoner, men også noe tid 
mellom vært skudd (30sek-1min)  

- Organiser aktiviteten så den blir 
selvgående om mange spillere – 
hold oversikt 

- Helhjertet avslutning – unngå 
safing/slurv  

- Treffpunkt, angripe ball, komme 
seg over  
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Spill  
Spill defineres som vanlig spill mot 2 mål (u/keeper på 3er) – bør utgjøre hoveddel av økta 

- I smålagspill er hensikten å få mye involvering på enkeltspiller  
- I vanlig spill er hensikten å forholde seg til en kamp lik situasjon (rom, medspill, motspill)  
- Begge disse spillformene har sin plass i treningsarbeidet 

Spill er vårt viktigste verktøy fordi:  
- Spillerne settes konstant i problemløsningssituasjoner med og mot andre  
- Spillerne må bruke sine ferdigheter i en kamp lik kontekst 
- Spillerne syns spill er gøy 

 
Viktig for å lykkes i spill på trening – bruk av betingelser 

- Kamplengde: Korte kamper med kvalitet (se tabell)  
- Banestørrelse: Riktig banestørrelse ift spillform (se tabell)  
- Involvering: Få spillerne så mye på og rundt ball som mulig gjennom 
- Smålagspill på flere baner – bruk små mål, kjeglemål etc. 
- 3 lag spill der to lag spiller og et hviler  
- Ved lav trenertetthet  
- Prioriter organisering av gode spill aktiviteter som går av seg selv 
- Ikke ha for mange på en bane – bare for at du skal coache på alle   
- Delta selv – som trener kan du gå inn og ta en rolle i spillet – en trener på hvert lag gir 

mulighet til å sikre: 
- Involvering av flere spillere  
- Få styrt press og posisjoner som gir flere gode situasjoner  
- Konkrete og direkte tilbakemeldinger til spillere i situasjon  
- Gi en «trygg havn» yngre spillere alltid kan benytte seg av  

 
Spill bør foregå etter følgende premisser på trening (tilpasses alder):  

Spillform Banestørrelse u/O Banestørrelse 
m/O 

Kamplengde Formasjon 

1mot1 10x6m  >1min  

2mot2 16x10m  >1 min  

3mot3 25x15m 28x18m >2 min 1-2 

4mot4 28x20m 38x25m >2 min 1-2-1 

5mot5 35x22m 47x30m >4 min 1-1-2-1 

6mot6 43x25m 57x37m >4 min 1-2-3 

7mot7 50x30m 66x43m >6 min  1-2-3-1 

8mot8  75x50m >6 min 1-3-3-1 

9mot9  86x55m >8 min 1-3-2-3 

10mot10  95x62m >8 min 1-3-3-3 

11mot11  105x68m >8 min 1-4-3-3 

 
 


