FELLESSKAP

-

GLEDE – LIDENSKAP

-

UTVIKLING

Sportsplan

Ranheim fotball

Realisere drømmer

Samfunnsansvar

Bærekraftig

Visjon

Fellesskap

Glede - Lidenskap

Utvikling

Verdier

Spillestil

Postulater

Læringsstruktur

Filosofi

Vår- og høsttema 6-19 år
Spillsystemene

Oversikts
dokumenter

Vår- og høsttema
Spillformenes
sportsplan

Spillmodell
Rollefokus
3èr
5èr
7èr
9èr

Øktstruktur
11èr

1A – 1F – oversikt over tema og læringsmomementer
Individuelt

Ballkontroll
Øvelsesbank

Possessionøvelser
Spilløvelser
Scoringsøvelser
Angreps- forsvarsøvelser
Spill

1

Sportsplan

Ranheim fotball

Innholdsfortegnelse
Visjon .................................................................................................................................................................................. 4
Verdier ........................................................................................................................................................................... 4
Filosofi ................................................................................................................................................................................ 5
Spillestil .......................................................................................................................................................................... 6
Postulater ....................................................................................................................................................................... 7
Læringsstruktur – SRI struktur ....................................................................................................................................... 8
Oversiktsdokumenter ........................................................................................................................................................ 9
Lagstema ........................................................................................................................................................................ 9
Spillsystemer ................................................................................................................................................................ 10
Spillformenes sportsplan ................................................................................................................................................. 11
3èr-spillet (6-7 år .......................................................................................................................................................... 11
Overordnet .............................................................................................................................................................. 11
LAGSTEMA ............................................................................................................................................................... 11
Spillmodellen ........................................................................................................................................................... 11
Rollefokus 3èr-spillet............................................................................................................................................... 12
Grunnleggende øktstruktur og øvelser til 3èr-spillet .............................................................................................. 13
5èr-spillet (8-9 år) ........................................................................................................................................................ 14
Overordnet .............................................................................................................................................................. 14
LAGSTEMA ............................................................................................................................................................... 14
Spillmodellen ........................................................................................................................................................... 15
Rollefokus 5èr-spillet............................................................................................................................................... 16
Grunnleggende øktstruktur og øvelser til 5èr-spillet .............................................................................................. 17
7èr-spillet (10-11 år) .................................................................................................................................................... 18
Overordnet .............................................................................................................................................................. 18
LAGSTEMA ............................................................................................................................................................... 18
Spillmodellen ........................................................................................................................................................... 19
Rollefokus i 7èr-spillet ............................................................................................................................................. 20
Grunnleggende øktstruktur og øvelser til 7èr-spillet .............................................................................................. 21
9èr-spillet (12-13 år) .................................................................................................................................................... 22
Overordnet .............................................................................................................................................................. 22
LAGSTEMA ............................................................................................................................................................... 22
Spillmodellen ........................................................................................................................................................... 23
Rollefokus i 9èr-spillet ............................................................................................................................................. 24
Grunnleggende øktstruktur og øvelser til 9èr-spillet .............................................................................................. 27
11èr-spillet (14-16 år) .................................................................................................................................................. 28
Overordnet .............................................................................................................................................................. 28
LAGSTEMA ............................................................................................................................................................... 28
Spillmodellen ........................................................................................................................................................... 30
Rollefokus i 11èr-spillet ........................................................................................................................................... 32
Grunnleggende øktstruktur og øvelser til 11èr-spillet ............................................................................................ 35

2

Sportsplan

Ranheim fotball

11èr-spillet (17-19 år) .................................................................................................................................................. 36
Overordnet .............................................................................................................................................................. 36
LAGSTEMA ............................................................................................................................................................... 36
Spilleprinsippmodellen ............................................................................................................................................ 38
Rollefokus i 11èr-spillet ........................................................................................................................................... 40
Grunnleggende øktstruktur og øvelser til 11èr-spillet ............................................................................................ 43
Individuelt ........................................................................................................................................................................ 44
Øvelsesbank ..................................................................................................................................................................... 49
Ballkontroll ................................................................................................................................................................... 49
Sjef over ball ............................................................................................................................................................ 49
Teknikksirkel ............................................................................................................................................................ 50
Edderkoppen ........................................................................................................................................................... 51
Pasningsfirkant ........................................................................................................................................................ 52
Possession .................................................................................................................................................................... 53
Tysker (trollet/ bier/rondo) ..................................................................................................................................... 53
Dobbel tysker .......................................................................................................................................................... 54
Ranheimsfirkant ...................................................................................................................................................... 55
Hold ballen i laget med overtall .............................................................................................................................. 56
Hold ballen i laget med liketall ................................................................................................................................ 57
Spilløvelser ................................................................................................................................................................... 58
Smålagsspill ............................................................................................................................................................. 58
Kongespill ................................................................................................................................................................ 59
Småmålsspill med 2-3 mål....................................................................................................................................... 60
Føring over linje ...................................................................................................................................................... 61
Spill inn i sone ......................................................................................................................................................... 62
Angreps- forsvarsøvelser .............................................................................................................................................. 63
1 mot 1 i korridor .................................................................................................................................................... 63
1 mot 1 i korridor m/keeper ................................................................................................................................... 64
Angrep i overtall (3v2, 2v1) ..................................................................................................................................... 65
Angrep i liketall (2v2,3v3)........................................................................................................................................ 66
Angrep mot ett mål ................................................................................................................................................. 67
Forflytningsfirkant ................................................................................................................................................... 68
Scoringsøvelser ............................................................................................................................................................ 69
Goal! ........................................................................................................................................................................ 69
Heading /volley ....................................................................................................................................................... 70
Avslutte på serve ..................................................................................................................................................... 71
Spill ............................................................................................................................................................................... 72
Slik bruker vi sportsplanen ........................................................................................................................................... 73

3

Sportsplan

Ranheim fotball

Visjon
Realisere drømmer
Når våre medlemmer drømmer om å bli eller få til noe i fotballen, skal vår klubb gjennom måten vi
spiller, dømmer, leder og utvikler være med på å realisere disse drømmene. Gjennom kraften i en
tydelig tilhørighet, en åpen og ærlig tilnærming, skal vi tilrettelegge for at individet skal kunne få
og ta ansvar for sin utvikling mot drømmen.
Samfunnsansvar
Norges Fotballforbund har definert fotball, som den største idretten i Norge, til å skulle ta et
tydelig samfunnsansvar. Vi er helt enige og dette betyr tydelig verdiforankring i hverdagen i
samhandling med det offentlige på utdanning, helse, kultur og sikkerhet.
Bærekraftig
I jakten på utvikling vet vi det er mye å hente ut på de verdiene vi har forankret. Dersom utviklinga
vår innebærer behovet for økt ressursbruk, skal denne økningen alltid være i klargjort i forkant av
nye tiltak for utvikling.

Verdier
Fellesskap
I vårt fellesskap er vi opptatt av å søke utvikling til det bedre. Gjennom evnen til å bidra inn i
fellesskapet med sitt eget, kan den enkelte også høste tilhørighet, anerkjennelse og vekst.
Glede – Lidenskap
Når våre medlemmer opplever gleden i fellesskapet, i en utvikling, i de kvaliteter vi skaper og har, i
etterlevelse av våre verdier og i en bærekraftig klubb, vet vi at vi er på rett vei. For å lykkes med å
skape gleden, som kan utvikles til lidenskap, kreves tydelig retning, kontinuitet og kompetanse.
Utvikling
I vår klubb søker vi utvikling hele tiden. Det være seg utvikling av bedre kommunikasjon i
hverdagen for å lette og sikre denne mot feil i tidsklemma, utvikling av administrative rutiner for å
effektivisere drift og skape rom for ny utvikling og utvikling av det sportslige tilbudet slik at våre
ledere og trenere får økt kvalitet i praksis med sine utøvere.
NFF sin visjon står således sterkt hos oss – Fotballglede, muligheter og utvikling for alle!
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Filosofi
Definisjonen av fotballfilosofi er forstått som den ønskelige atferden laget har for å utvikle
spillerne, underholde alle i fellesskapet og vinne kamper.
For å utvikle spillerne og spillet, som grunnlag for å kunne vinne og underholde, må
Ranheimsfotballen optimalisere muligheten for utvikling. For å vinne kamper må spillervalg og
evnen til å utnytte spill-motspill-dimensjonen være knyttet til hvordan vi scorer og hindrer mål.
For å underholde må spillemåten skape engasjement hos spillerne, også over tid, og gjenspeilet
vår kulturs forventning til god fotball.
Omfanget i en filosofi forteller om hvor mye filosofien dekker av den ønskede atferden. Fra
snever/kortfattet til omfattende/ vid. Vi ønsker et stort omfang.
Presisjon i en filosofi forteller om hvor nøyaktig innholdet er definert og gjelder. Fra generelle
ideer til helt konkrete retningslinjer. Vi ønsker en svært definert filosofi.
Stabilitet i en filosofi forteller om hvor fastsatt eller åpen den er for tilpasninger eller forandringer.
Fra helt lukket til svært fleksibel. Vi ønsker en moderat stabilitet.
Vi ønsker en svært omfangsrik filosofi der fellesskap, glede og lidenskap blir tydelig ved at alle våre
lag spiller på sammen måte, der gjenkjennbarhet i spillet som identitetsskaper er det sentrale. Vi
ønsker en svært presis filosofi som grunnlag for evaluering og videreutviklingsfokus. Vi ønsker en
moderat stabilitet i filosofien, slik at den etter tydelig evaluering og med kunnskap kan bedres som
grunnlag for vår sportsplan og klubb.
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Spillestil
Definisjon av spillestil er forstått som den ønskelige atferden lagene våre skal ha på banen i det ferdige
spillet 11 mot 11. Dette spillet er i denne planen brutt ned og tilpasset spillformene 9er, 7er, 5er og 3er.
Ranheim fotball skal spille angrepsorientert fotball, der dyktigheten offensivt skal styrkes i det vesentlige.
Dette vil gi en underholdende tilnærming til fotballen, der de defensive kravene vil bli tydelig i forhold til å
opprettholde en god balanse i laget. Kravet til 1F (1.forsvarer) vil i så måte implisitt bli høyt og må jobbes
intenst med for å opprettholde vårt ønske om et tydelig angrepsfokus.
Vi øver et ferdig spill definert av:
- Frispilling bakfra, der overtallssituasjoner søkes hele veien til totaltgjennombrudd, men hvor
direkte bakrom også må brukes som variasjon.
- Offensiv variasjon skal brukes som redskap for å være uforutsigbar, slik at gode nok og nødvendige
romforhold oppstår i motspillet.
Hovedfokus i oppbygging av spillestilen vår:
- Frispilling bakfra der vi øver på å skape rom med bevegelse for tydelige pasninger.
- Skape offensive rom og muligheter, der prinsippene er viktigere enn rollene.
- Eksplosiv omstilling til gjenvinning av ball når vi mister den.
- Vinne ball, nekte pasninger og rom defensivt.
Keeperrollen skal tidlig oppfattes som en dirigerende ekstra stopper i det offensive bidraget.
Stopperrollen sine offensive bidrag er sentral i vår måte å spille på. Denne rollen må øves i å passere
motspillere for så å skape overtall inn i midtbaneleddet. Våre stoppere og sentraler skal derfor trigges hele
veien til å våge å passere det første presset, for så å påkalle seg press før frispilling av medspillere opp i
banen (midtbane/ siste tredel).
Indreløperen er svært sentral i vår måte å spille på. Rollen er markert med hvit ring i oversikten. Denne
rollen bør alle våre spillere være innom i lengre perioder, fordi den utgjør tre vesentlige erfaringer for
spilleren og treneren sin forståelse av spillerens ståsted og utviklingsmuligheter.
Rollen vil gi spilleren klare opplevelser av at laget er en helhet i stor grad når man har medspillere både
foran og bak seg å forholde seg til.
Rollen utfordrer spilleren begge veier i spillet, der 1A (1.angriper) og 1F (1.forsvarer) blir tydelig utfordret
og vi ser etterhvert hvilke egenskaper spilleren har mer naturlig iboende og hva som da bør være
utviklingsfokusRollen er svært sentral i å avgjøre kamper, da bidraget fra denne rollen skape bidra sterkt i å skape
målsjansene og rollen skal bidra sterkt til å unngå sjansene imot.
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Postulater
-

Vi lar et offensivt angrepsspill implisitt utvikle vårt forsvarsspill gjennom økt 1F-ansvar.

-

Vi er tidlig opptatt av at spilleren skal ta eierskap til sin egen utvikling og lære seg hva som skal til
for å nå sine drømmer.

-

Vi bevisstgjør, anerkjenner og utvikler spisskompetanse for å skape tydelige spillertyper.

-

Vi skaper spillere med spillkompetanse som kjenner Ranheimsspillet særdeles godt.

-

Vi har et bevisst forhold til å benytte samhandling mellom mennesker som metode for å fremme
utvikling.

-

Vi vet konkret hva som fungerer i vår spillestil, og hva som på kort og lang sikt er våre
vekstområder.

-

Vi vet ut fra eget spill hvilke prioriteringer vi skal foreta i forhold til det motspillet vi møter.

-

Vi søker hele tiden kunnskap om den filosofien og spillestilen vi har for å kunne bedre den.

-

Vi dyrker en bred inngang med tanke på ressurser og metoder vi bruker for å kvalitet i vår spillestil
og utvikling.
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Læringsstruktur – SRI struktur
Læringsstrukturen sier noen om hvordan vi ønsker at trenerne skal påvirke våre spillere for å legge
til rette for best mulig utvikling. Spillerne bør påvirkes i den strukturelle, relasjonelle og
individuelle dimensjonen av fotballferdigheten. I Ranheim lærer vi fotball ut i fra en ide om at
disse dimensjonen øves samtidig i fotballspillet fra 6år.
Struktur – forstås i denne planen som lagstema. Hvert lag har vår og høsttema som er beskrevet
med utdypning og tilknyttede øvelser i spillformenes sportsplan, samt spillmodellen for Ranheim
som faglig utgangspunkt.
Relasjonelt – forstås i denne planen som rollefokus for spillerne, og hvordan spilleren løser sin
rolle i samhandling med andre. Rollefokusene er beskrevet for hver rolle i spillformenes
sportsplan.
Individuell – forstås som 1A-2A, og 1F-2F-3F sine individuelle ferdigheter. Disse forstås ikke isolert,
men som en del av det helhetlige fotballspillet, og er beskrevet på individuelt i sportsplanen.
For å øve spillerne i disse dimensjonen kan det benyttes to strategier – trener S-R-I eller
periodisering. Trener S-R-I er førsteprioritet, da denne metoden i størst grad tar hensyn til den
enkelte spillers behov, men det krever mer fra teamet i form av kompetanse og organisering.
Periodisering er et alternativ for å få jobbet med de ulike dimensjonene, fram til trenerteamet er
klar for trener S-R-I.
Trener S-R-I
- Når laget begynner en vår- eller høstsesong begynner laget med et nytt tema – dette coaches på
av trener S.
- Etter en gitt tid begynner enkeltspillere og mestre tema – da går de over til å arbeide med
rollefokus. Dette jobbes med av trener R. Spillerne dette gjelder vil jobbe i samme øvelser, og
spillsekvenser som resten, men vil i dialog med, og fulgt opp av trener R, jobbe med sine
arbeidsoppgaver tilknyttet rolle. Trener R og spiller, finner sammen det rollefokuset som er best
for spilleren.
- Etter en gitt tid begynner enkeltspillere å mestre både lagstema og rollefokus. Trener I finner
individuelle ferdigheter sammen med spilleren, som spillerne skal jobbe med i øvelser og spill
sammen med resten.
Hvem som til enhver tid er trener S-R-I vil bestemmes av antall spillere som tilhører de ulike
stadiene av lagstema, rolle og individuelt. Målet er at i løpet av et halvt år er så mange som mulig
over på å jobbe individuelt, da de har mestret lagstema og sine rollefokus.
Periodisering
Som et alternativ til S-R-I kan man periodisere SRI.
Dette kan gjøres på ukesbasis - Dette er spesielt aktuelt for lag som har 1-2 økter i uka.
Eks: Uke 1 – S, Uke 2 – S, Uke 3 – R, Uke 4 – I (osv.)
Dette kan gjøre på øktsbasis – dette er spesielt aktuelt for lag som trener 3-5x i uka
Eks: Økt 1 -S, Økt 2 – R, Økt 3 – S, Økt 4 – I
Viktig poeng er at SRI øves av alle i samme type øvelser og spill, men hva som veiledes og
fokuseres på av trener og spiller er forskjellig.
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Oversiktsdokumenter
Lagstema
År

Spill

Vår

Høst

17-19
år

11ér

(T11.7) Etablert forsvar 11er
(T11.8) Frispilling 11er
(T11.9) Ankomstfasen III
Rollefokus i 11er

(T11.10) Overgang F->A
(T11.11) Overgang A->F
(T11.12) Totalgjennombruddet III
Rollefokus i 11er

15-16
år

11ér

(T11.3) Frispilling 11er
(T11.4) Soneforsvar 11er II
Rollefokus i 11er

(T11.5) Kontringer off/def
(T.11.6) Totalgjennombrudd II
Rollefokus i 11er

14 år

11ér

(T11.1) Soneforsvar 11er
Rollefokus i 11er

(T11.2) Ankomstfasen II
Rollefokus i 11er

13 år

9ér

(T9.3) Rollefokus i 9er

(T9.4) Totalgjennombruddet

12 år

9ér

(T9.1) Soneforsvar 9er

(T9.2) Ankomstfasen I

11 år

7ér

(T7.3) Skape ubalanse hos motstander (T7.4) Presse kollektivt
- på vei inn mellom

10 år

7ér

(T7.1) Spille av press

(T7.2) Rollefokus i 7er

9 år

5ér

(T5.3) Press og sikring

(T5.4) Utnytte bredde og dybde for å
skape gjennombrudd

8 år

5ér

(T5.1) Skape og gjenskape bredde og
dybde

(T5.2) Rollefokus i 5er

7 år

3ér

(T3.2) Gjenvinning

(T3.3) Rollefokus i 3er

6 år

3ér

(T3.1) Offensive utgangsposisjoner

9

Sportsplan

Ranheim fotball

Spillsystemer
Dette er en oversikt over spillsystemene våre i Ranheim Fotball, samt banestørrelser og rollene vi
har i vårt spill. Disse spillformene skal benyttes av alle lag for å skape en blå tråd i spillerutviklingen
og forståelsen av vårt spill fra 6åringen til A-lag spilleren. Avvik fra dette avstemmes med klubb
ved spesielle hensyn.

Spillform

3er

5er

7er

9er

11er

Alder

6-7 år

8-9 år

10-11 år

13-14 år

15 år->

System

1-1-1

1-1-2-1

1-2-3-1

1-3-2-3

1-4-3-3

Roller

Sentral
Indreløper
Spiss

Keeper
Sentral
Indreløper
Spiss

Keeper
Stoppere
Sentral
Indreløper
Spiss

Keeper
Stopper
Vingback
Sentral
Indreløper
Spiss
Vinger

Keeper
Stoppere
Vingback
Sentral
Indreløper
Spiss
Vinger

Banestørrelse

10 x 15 m

20 x 30 m

30 x 50 m

50 x 68 m

64 x 100 m

Kvm pr. spiller

25

60

110

190

290

Relasjoner

3

10

21

36

55
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Spillformenes sportsplan
3èr-spillet (6-7 år)
Overordnet
-

Laget spiller i systemet 1-1-1, der vi søker tre ledd i det offensive.
Spillere 6-7 år skal lære:
å drible når det er gode sjanser for det og når det er nødvendig
å skape rom for å kunne motta ball fra medspiller
å kunne spille ball og deretter bevege seg for å skape nytt spillpunkt
å jobbe hardt for å vinne egen tapt ball
Banestørrelsen er 10 x 15 m.

LAGSTEMA
6 år
Høst

Tema
(T3.1) Offensive
utgangsposisjoner.

7 år
Vår

(T3.2) Gjenvinning

7 år
Høst

(T3.3) Rollefokus i 3erspillet

Utdyping
- Dybde og bredde i spillet (se
tegning)
- Søke offensive posisjoner når
vi har vunnet ball (se tegning)
- Se hvilken posisjon medspiller
har, og hvilken jeg kan ta
- Bruke posisjon til å komme
inn i et rom å få ball
- Grunnmentalitet: Når vi
mister ball skal vi prøve å få
den tilbake
- Den som er nærmest ball når
vi mister den – prøver å vinne
ball (1F) – ofte er det den som
mister den

Se rollefokus 3er

Øves gjerne i:
- Possession
Tysker (trollet)
- Spill

- Possession
Tysker (bier)
- Spill

- Spill

Spillmodellen (se 11erspillet for hele)
Overordnet i angrep
Målsettingen med angrepsspillet er å skape flest mulig sjanser for å score mål
Vi ønsker å angripe framover når mulig - balansert med å ha ballen i laget for kontrollere kamper
og eget angrepsspill
Overordnet i forsvar
Målsettinger med forsvarsspillet er å vinne ball og hindre mål (prioritering ut fra hvor på banen
situasjoner oppstår)
Vi forsvarer oss med gode balanse i eget lag gjennom forflytning – konsentrering/sideforskyving og
dybde
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Rollefokus 3èr-spillet
Sentral (Bakerste spiller):
A: Starte angrep bakfra med dribling, pasningsvalg kort motsatt eller pasning opp mot spiss.
A: Understøtte alle situasjoner, og være klar som 1.F. og 1.A ved behov.
A: Holde ballen sentralt lengst mulig opp i banen før pasning, avslutning og dribling.
F: Har ansvaret for å gjenvinne egen tapt ball.
Indreløper (Midtre spiller):
A: Være klar til å skape og deretter bruke rom for å få pasning fra sentral.
A/F: Rask omstilling begge veier i banen, ned og inn i forsvar og ut i angrep.
A: Hold bredde i overtallsspill og vær orientert opp, inn og ned før 1.touch.
A: Har ansvaret for å gjenvinne egen tapt ball.
Spiss (Framre spiller):
A: Hele tiden gjøre seg spillbar på siste halvdel av banen.
A: Klar til å motta oppspill med en bevisst 1.touch.
A: Klar til å invitere i bakrom og sidekorridor.
F: Har ansvaret for å gjenvinne egen tapt ball.
F: Senke seg før presset settes inn, leder da spillet utover i bredden.
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Grunnleggende øktstruktur og øvelser til 3èr-spillet
Øktstruktur – 60min økt
Hva

Hvordan

Viktige momenter

Oppvarming (10min)

Ballkontroll

Kom raskt i gang
Mye aktivitet
Mange ballberøringer pr spiller

Deløvelse (10min)

Med og mot

Små grupper med mye involvering.
Begynn enkelt med god plass og lite/ingen
motspill
Øk vanskelighetsgraden med 1) flere medspillere
2) motspillere 3) mindre plass
når spillerne mestrer godt

Spill (40min)

Smålagspill
1v1, 2v2, 3v3
3v2, 2v1

Korte kamper med korte pauser - fotball er en
intensitetsidrett
Muligheter:
- Alle spiller hele tiden
- Trelagspill – 2 spiller, 1 hviler - rullering
- Firelagspill – 2 spiller, 2 hviler – bytte
Tilpass organisering etter antall på trening for å
få best mulig aktivitet

Øvelser – se Øvelsesbank
Ballkontroll

Sjef over ball

Med og mot

Possession (Trollet/bier) – 3v1, 4v1, 5v1, 6v1, 3v2, 4v2,5v2, 6v2,

Spill

Oppfordre spillerne til å prøve ting og utfolde seg
Oppfordre spillerne til å løpe mye og involvere seg
Introduser de etter hvert for de tre rollene, og la de få prøvd dem alle over tid.
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5èr-spillet (8-9 år)
Overordnet
-

Laget spiller primært i systemet 1-1-2-1.
Spillere 8-9 år skal lære:
Å forstå og anvende begrepene bredde, dybde og gjennombrudd
Rollene 1F og 2F
Rollefokus i 5er fotballen
Banestørrelsen er 20 x 30 m.

LAGSTEMA
8 år
Vår

8 år
Høst
9 år
Vår

9 år
Høst

Tema
(T5.1) Skape og gjenskape bredde
og dybde

Utdyping

(T5.2) Rollefokus i 5er-spillet

Se rollefokus

- Spill

(T5.3) Press og sikring

Inn i forsvar
- Hvem er 1F og 2F?
- Avstander og oppgaver 1F og 2F
- Når er man 1F og 2F
- Rollebytte 1F og 2F

- Possession
Tysker (bier)
- Spilløvelser
Smålagsspill
- Angreps- forsvarsøvelser
1 mot 1 i korridor
1 mot 1 i korridor m/ keeper
Angrep i liketall
Angrep i overtall
- Spill
- Spilløvelser
Småmålsspill med 2-3 mål
Føring over linje
- Angreps- forsvarsøvelser
Angrep i liketall
Angrep i overtall
- Spill

(T5.4) Utnytte bredde og dybde

for å skape gjennombrudd

Ut i angrep
-Skape b/d ved å skape vinkel til BF
→ Spiss strekker
→ Brede spillere trekker ut
→ Dype spillere tar ut dybde
→ Untytte b/d til å komme inn i åpne
rom for å få ball
- Utnytte b/d til å få god tid ved mottak
- Utnytte b/d til å trekke på seg press
- Utnytte b/d til å angripe off rom

- Identifisere mellomrom/bakrom
- Bevege seg inn i mellomrom/bakrom
for å få ball
- Spill på bevegelse inn i
mellomrom/bakrom
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Øves gjerne i:
- Possession
Tysker (trollet)
- Spilløvelser
Kongespill
- Spill

Sportsplan

Ranheim fotball

Spillmodellen (se 11erspillet for hele)
Etablert angrep - når vi angriper mot en motstander i balanse
Overordnet - Målsettingen med angrepsspillet er å skape flest mulig sjanser for å score mål
• Vi ønsker å angripe framover når mulig - balansert med å ha ballen i laget for kontrollere
kamper og eget angrepsspill
Skape ubalanse - inn i mellom eller bak
• Vi ønsker å spille oss inn mellom motstanders midtbane og forsvar, for å komme oss inn
bak motstanders forsvar
• Med rettvendt ballfører, så sentralt som mulig

Etablert forsvar - når vi forsvarer oss i balanse
Overordnet - Målsettinger med forsvarsspillet er å vinne ball og hindre mål (prioritering ut fra
hvor på banen situasjoner oppstår)
• Vi forsvarer oss med gode balanse i eget lag gjennom forflytning –
konsentrering/sideforskyving og dybde
Hindre tilgang på farlige rom - når motstander lykkes med å spille seg fri
• Nekte motstander å spille mellom oss
• Sideforskyve, presse ballfører og etablere gode sikringsforhold
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Rollefokus 5èr-spillet
Keeper:
A: Se, vurdere og sette i gang spillet bakfra presist langs bakken.
A/F: Aktiv i spillet med posisjon ut i banen som 2.A, samt støte ut som 1.F.
F: Aktivt komme ut å vinne ball før motstander ved totalgjennombrudd
Stoppere:
A: Frispille stopper (vende spillet), sentral, ving og spiss.
A: Alltid spillbar for keeper og motsatt stopper mot etablert forsvar
A: Alltid gjøre seg spillbar i støtte til indreløper og sentral.
A: Komme etter i angrep, slik at støtte blir mulig og laget holdes samlet.
F: Riktig avstand til motspiller for å bryte foran og kunne sikre bakrommet.

Sentral:
A: Være spillbar for stopperne i det øyeblikket de trenger det i frispillinga.
A: Rettvende med ball for å skape/utnytte overtallsituasjoner
A: Understøtte alle situasjoner, og være klar som 1.F. og 1.A ved behov.
A: Holde ballen sentralt lengst mulig opp i banen før pasning, skudd, dribling.
F: Overtar ansvaret som stopper når denne er ute av posisjon defensivt.
Indreløper:
A: Være klar til å erobre rom i alle retninger på pasning fra stoppere og sentral.
A: Hold bredde i overtallsspill og vær orientert opp, inn og ned før 1.touch.
A: Flytte opp og inn på motsatt av ballsiden når stopper frispiller.
A/F: Rask omstilling i breakdown, begge veier i banen, inn i def. og ut i off.
Spiss:
A: Komme seg fri foran mål ved innlegg/ når laget avslutter angrep.
A: Klar til å motta oppspill med en bevisst 1.touch.
A: Klar til å true bakrom.
F: Har ansvaret for å gjenvinne egen tapt ball.
A: 1.F når motstander starter bakfra - skal lede spillet ut i bredden.
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Grunnleggende øktstruktur og øvelser til 5èr-spillet
Øktstruktur – 75min økt
Hva

Hvordan

Viktige momenter

Oppvarming (10min)

Ballkontroll

Kom raskt i gang
Mye aktivitet
Mange ballberøringer pr spiller

Deløvelse (20min)

Med og mot

Små grupper med mye involvering.
Begynn enkelt med god plass og lite/ingen
motspill
Øk vanskelighetsgraden med 1) flere medspillere
2) motspillere 3) mindre plass
når spillerne mestrer godt

Spill (45min)

Smålagspill
1v1, 2v2, 3v3,4v4,5v5
3v2, 2v1

Korte kamper med korte pauser - fotball er en
intensitetsidrett
Muligheter:
- Alle spiller hele tiden
- Trelagspill – 2 spiller, 1 hviler - rullering
- Firelagspill – 2 spiller, 2 hviler – bytte
Tilpass organisering etter antall på trening for å
få best mulig aktivitet

Øvelser – se Øvelsesbank
Ballkontroll

Sjef over ball
Teknikksirkel
Pasningsfirkant

Med og mot

Possession (Trollet/bier) – 3v1, 4v1, 5v1, 6v1, 3v2, 4v2,5v2, 6v2
Spilløvelser
Angreps- forsvarsøvelser
Scoringsøvelser

Spill

Oppfordre spillerne til å prøve ting og være kreative
Oppfordre spillerne til å løpe mye og involvere seg
Introduser de etter hvert for rollene, og la de få prøvd dem alle over tid.
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7èr-spillet (10-11 år)
Overordnet
-

Laget spiller primært i systemet 1-2-3-1.
Spillere 10-11 år skal lære:
å spille av press
å forstå og anvende begrepene balanse, ubalanse, mellomrom og bakrom
å presse kollektivt som lag i ledd
rollefokusene i 7èr-spillet
Banestørrelsen er 30 x 50 m.

LAGSTEMA
Tema

Utdyping

10 år
Høst

(T7.1) Spille av press

10 år
Vår
11 år
Vår

(T7.1) Rollefokus i 7er

- Etablere alternativer rundt BF
(overtall)
- Etablere alternativ lengre unna
- Posisjonsjustering som 2A for å
kunne 1) få ball 2) spille hurtig
videre
- Utfordre første pressledd
- Ta med forbi første pressledd når
spilt av
- BF valg - spille hvor? ta med eller
spille?
Se rollefokus

(T7.3) Skape ubalanse
hos motstander - på vei
inn mellom

- Offensive utgangsposisjoner
→ med brede stoppere, keeper og
sentral
- Når stengt framover - vendingen
av spill så høyt som mulig:
→ Ball bredt - vurdere vending via
1) midten 2) forsvar 3) keeper
- Når rom til å angripe:
→ Spille/ta med forbi første
pressledd

- Spilløvelser
Småmålsspill med 2-3 mål
Føring over linje
Spill inn i sone
- Spill

11 år
Høst

(T7.4) Presse kollektivt

- Forsvare seg i ledd
→ Presshøyde, samlet press og
avstander(dybde/konsentrering)
→ Press og sikring (1F og 2F)

- Ballkontroll
Tysker/ Rondo (1F og 2F relasjon)
- Spilløvelser
Småmålsspill med 2-3 mål
Føring over linje
Spill inn i sone
Forflytningsfirkant
- Spill
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Øves gjerne i:
- Spilløvelser
Kongespill
- Spill

- Spill
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Ranheim fotball

Spillmodellen (se 11erspillet for hele)
Etablert angrep - når vi angriper mot en motstander i balanse
Overordnet - Målsettingen med angrepsspillet er å skape flest mulig sjanser for å score mål
• Vi ønsker å angripe framover når mulig - balansert med å ha ballen i laget for kontrollere
kamper og eget angrepsspill
Frispilling - vi ønsker å spille av motstanders første pressledd for å få rettvendte spillere i framrom
eller mellomrom
• Direkte i bakrom/korridor hvis ledig og framrom/mellomrom er stengt
Skape ubalanse - inn i mellom eller bak
• Vi ønsker å spille oss inn mellom motstanders midtbane og forsvar, for å komme oss inn
bak motstanders forsvar
• Med rettvendt ballfører, så sentralt som mulig

Etablert forsvar - når vi forsvarer oss i balanse
Overordnet - Målsettinger med forsvarsspillet er å vinne ball og hindre mål (prioritering ut fra
hvor på banen situasjoner oppstår)
• Vi forsvarer oss med gode balanse i eget lag gjennom forflytning –
konsentrering/sideforskyving og dybde
Bryte ned motstanders frispilling
• Vi etablerer forsvaret vårt så høyt som mulig i banen for å nekte motstander å spille
• Vi senker laget dypere hvis vi ikke klarer å bryte ned frispilling, eller vi vurderer det
motstanders trussel som så stor at det er nødvendig
Hindre tilgang på farlige rom - når motstander lykkes med å spille seg fri
• Nekte motstander å spille mellom våre ledd
• Sideforskyve, presse ballfører og etablere gode sikringsforhold
• Forberedt på å løfte presset høyere hvis vi tvinger motstander ut av frispilt tilstand
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Rollefokus i 7èr-spillet
Keeper:
A: Se, vurdere og sette i gang spillet bakfra presist langs bakken.
A/F: Aktiv i spillet med posisjon ut i banen som 2.A, samt støte ut som 1.F.
F: Aktivt komme ut vinne ball før motstander ved innlegg eller ved totalgjennombrudd

Stoppere:
A: Frispille stopper (vende spillet), sentral, indreløper og spiss.
A: Alltid spillbar for keeper og motsatt stopper mot etablert forsvar
A: Alltid gjøre seg spillbar i støtte til indreløper og sentral.
A: Komme etter i angrep, slik at støtte blir mulig og laget holdes samlet.
F: Riktig avstand til motspiller for å bryte foran og kunne sikre bakrommet.

Sentral:
A: Være spillbar for stopperne i det øyeblikket de trenger det i frispillinga.
A: Rettvende med ball for å skape/utnytte overtallsituasjoner
A: Understøtte alle situasjoner, og være klar som 1.F. og 1.A ved behov.
A: Holde ballen sentralt lengst mulig opp i banen før pasning, skudd, dribling.
F: Overtar ansvaret som stopper når denne er ute av posisjon defensivt.
F: Starte presset sentralt i etablert forsvar
Indreløper:
A: Være klar til å erobre rom i alle retninger på pasning fra stoppere og sentral.
A: Drive mot motstanders forsvar når rettvendt med ball i mellomrom
A: Skape gjennombrudd i kombinasjonsspillet sammen med spiss og sentral
A: Hold bredde i overtallsspill og vær orientert opp, inn og ned før 1.touch.
A: Flytte opp og inn på motsatt av ballsiden når stopper frispiller.
A/F: Rask omstilling i breakdown, begge veier i banen, inn i def. og ut i off.

Spiss:
A: Komme seg fri foran mål ved innlegg/ når laget avslutter angrep.
A: Klar til å motta oppspill med en bevisst 1.touch.
A: Klar til å true bakrom.
F: Har ansvaret for å gjennomvinne egen tapt ball.
F: 1.F når motstander starter bakfra - skal lede spillet ut i bredden.
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Grunnleggende øktstruktur og øvelser til 7èr-spillet
Øktstruktur – 75min økt
Hva

Hvordan

Viktige momenter

Oppvarming (10min)

Ballkontroll

Kom raskt i gang
Mye aktivitet
Mange ballberøringer pr spiller

Deløvelse (20min)

Med og mot

Små grupper med mye involvering.
Begynn enkelt med god plass og lite motspill
Øk vanskelighetsgraden med 1) flere medspillere
2) motspillere 3) mindre plass
når spillerne mestrer godt
Tilstreb å øv med motspill så ofte som mulig

Spill (45min)

Smålagspill
3v3,4v4

Korte kamper med korte pauser - fotball er en
intensitetsidrett

Mellomflate
5v5, 6v6

Muligheter:
- Alle spiller hele tiden
- Trelagspill – 2 spiller, 1 hviler - rullering
- Firelagspill – 2 spiller, 2 hviler – bytte

Storflate (3 ledd)
7v7

Tilpass organisering etter antall på trening for å
få best mulig aktivitet

Øvelser – se Øvelsesbank
Ballkontroll

Sjef over ball
Edderkoppen
Pasningsfirkant
Possession (tysker/rondo) – 3v1, 4v1, 5v1, 6v1, 3v2, 4v2,5v2, 6v2, 7v3, 8v3, 9v3

Med og mot

Possessionøvelser
Scoringsøvelser
Spilløvelser

Spill

Oppfordre spillerne til å prøve ting og være kreative
Oppfordre spillerne til å løpe mye og involvere seg
Varier mellom smålagsspill og mellomflate
Jobb med spillerne i rollene, og la de få prøvd dem alle over tid.

21

Sportsplan

Ranheim fotball

9èr-spillet (12-13 år)
Overordnet
-

Laget spiller primært i systemet 1-3-2-3.
Spillere 13-14 år skal lære:
å angripe mellomrom via kant, indreløper og spiss
oppspill mot mellomrom, bakrom og korridor fra back, stopper og
sentral midtbane
totalgjennombrudd fra mellomrom mot spiss, kant og indreløper
grunnprinsippene for soneforsvar
rollefokusene i sin primære og sekundære rolle i 9èr-spillet
Banestørrelsen er 60/70 x 50 m.

LAGSTEMA
Tema
12 år
Vår

(T9.1) Soneforsvar I

12 år
Høst

(T9.2) Ankomstfasen I romprioriteringer

13 år
Vår
13 år
Høst

(T9.3) Rollefokus 9er
(T9.4)
Totalgjennombruddet I

Utdyping

Øves gjerne i:
- Forsvare seg i ledd og som lag
- Ballkontroll
→ Presshøyde, samlet press og
Tysker/Rondo (1F og 2F
avstander – graden av dybde mellom
relasjon)
ledd
- Spilløvelser
→ Press og sikring- graden av
Småmålsspill med 2-3 mål
konsentrering og dybde (1F og 2F)
Føring over linje
→ Sideforskyving som ledd - verne rom
Spill inn i sone
som del av ledd
Forflytningsfirkant
- Angreps- forsvarsøvelser
Angrep mot et mål
- Spill
Ankomst i mellomrom:
- Spilløvelser
- Oppspill på møtende spiss
Småmålsspill med 2-3 mål
m/bevegelser rundt
Føring over linje
- Oppspill på rettvendt indreløper
Spill inn i sone
m/bevegelser rundt
- Angreps- forsvarsøvelser
- Oppspill på bred kant med
Angrep mot et mål
m/bevegelser rundt
- Spill
Oppspill fra:
-Stopper på vei fram i banen
-Back på vei fram i banen
- Rettvendt Sentral midtbane
Se rollefokus
- Ving- og spissbevegelser mot bakrom
når rettvendt mellomrom
- Gjennombruddspasning fra
mellomrom
- Veggspill på siste 1/3del mellom
spiss, ving og indreløper
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- Spill
- Spilløvelser
Småmålsspill med 2-3 mål
Føring over linje
Spill inn i sone
- Angreps- forsvarsøvelser
Angrep mot et mål
- Spill
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Spillmodellen (se 11erspillet for hele)
Etablert angrep - når vi angriper mot en motstander i balanse
Overordnet - Målsettingen med angrepsspillet er å skape flest mulig sjanser for å score mål
• Vi ønsker å angripe framover når mulig - balansert med å ha ballen i laget for kontrollere
kamper og eget angrepsspill
Frispilling - vi ønsker å spille av motstanders første pressledd for å få rettvendte spillere i framrom
eller mellomrom
• Direkte i bakrom/korridor hvis ledig og framrom/mellomrom er stengt
Skape ubalanse - inn i mellom eller bak
• Vi ønsker å spille oss inn mellom motstanders midtbane og forsvar, for å komme oss inn
bak motstanders forsvar
• Med rettvendt ballfører, så sentralt som mulig
Ankomst i mellom - herifra vil vi skape gjennombrudd bak motstanderes forsvarsledd gjennom å:
1) komme til scoringsposisjon sentralt
2) komme til innlegg så smalt som mulig
3) avslutte fra distanse
Totalgjennombrudd
• Vi ønsker gode bevegelser i bakrom, mellomrom og korridor når ball er 1) rettvendt i
mellomrom 2) i god innleggsposisjon så smalt som mulig - med prioritet på å angripe
boksen
• Vi ønsker at spillerne ser etter og velger løsninger for at vi skal score mål
• Vi ønsker å balansere med fire spillere (med numerisk overtall og kontroll på farlige rom),
for å slippe resten i angrep og forsøke å skape overtall i totalgjennombruddet

Etablert forsvar - når vi forsvarer oss i balanse
Overordnet - Målsettinger med forsvarsspillet er å vinne ball og hindre mål (prioritering ut fra
hvor på banen situasjoner oppstår)
• Vi forsvarer oss med gode balanse i eget lag gjennom forflytning –
konsentrering/sideforskyving og dybde
• Vi forsvarer etter soneprinsipper
Bryte ned motstanders frispilling
• Vi etablerer forsvaret vårt så høyt som mulig i banen for å nekte motstander å spille
• Vi senker laget dypere hvis vi ikke klarer å bryte ned frispilling, eller vi vurderer det
motstanders trussel som så stor at det er nødvendig
Hindre tilgang på farlige rom - når motstander lykkes med å spille seg fri
• Nekte motstander rom sentral - tvinge dem ut i banen
• Nekte motstander å spille mellom våre ledd
• Sideforskyve, presse ballfører og etablere gode sikringsforhold
• Forberedt på å løfte presset høyere hvis vi tvinger motstander ut av frispilt tilstand
Hindre mål - Når motstander kan true vårt bakre ledd eller boksen vår er pri 1 å hindre mål
• Alltid ha press på ballfører og sikring
• Lede motstander konsekvent ut i banen
• Våken på trusler bak oss, løpe bakfra i banen og på blindside
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Rollefokus i 9èr-spillet
Keeper:
A: Se, vurdere og sette i gang spillet presist bakfra.
A/F: Aktiv i spillet med posisjon ut i banen som 2.A, samt støte ut som 1.F.
F: Aktivt komme ut vinne ball før motstander ved innlegg eller totalgjennombrudd
F: Aktivt dirigere medspiller i press, sikring, og markering, ved å gi informasjon om motstandere,
spesielt på vår blindside.
F: Stå høyt nok som 3.forsvarer for å nekte bakromspasning sentralt

Stoppere:
A: Frispille vingback (vende spillet), sentral, ving og spiss når riktig
A: Vurdere spillsituasjonen og velge oppspill deretter – framrom, mellomrom, bakrom – bredt eller
smalt
A: Utfordre ledd og ta på seg press for å skape 2:1 situasjoner i frispillinga
A: Alltid spillbar for keeper mot etablert forsvar
A: Alltid gjøre seg spillbar i støtte til indreløper/sentral
A: Komme etter i angrep, slik at støtte blir mulig og laget holdes samlet.
F: Offensiv markering på motstanders potensielle trusler
F: Riktig avstand til motspiller for å bryte foran motspiller og kunne sikre bakrommet.
F: Ta ut sone foran keeper ved defensivt spill i boks og identifisere motstanders farligste trussel
F: Styre høyden i backrekka og avstander i laget i etablert forsvar

Vingback:
A: Posisjonere seg bredt i frispilling med vinkel til å
Kunne spille fri indreløper, ving eller spiss
Vende hurtig via sentral, stopper og keeper
A: Utfordre ledd og ta på seg press bredt for å
vende spill og skape overtall
skape gjennombrudd i kombinasjonsspillet sammen med indreløper og ving
A: Slå innlegg med kvalitet når god innleggsposisjon og folk i boks
F: Offensiv markering på motstanders potensielle trusler
F: Hindrer innlegg og vinne ball i samspill med ving
F: Nekte passering 1v1 defensivt, hindre innlegg og vinne ball.
F: Ta ut sone på bakre stolpe ved defensivt spill i boks
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Sentral:
A: Være spillbar for stopper i det øyeblikket de trenger det i frispillinga.
A: Rettvende med ball for å skape/utnytte overtallsituasjoner
A: På få touch utnytte ubalanse/spille medløp/vende spill; på back, indreløper, ving eller spiss
A: Understøtte alle offensive situasjoner og være klar som både 1A og 1F ved behov.
A: Holde ballen sentralt lengst mulig opp i banen før pasning, skudd, dribling.
F: Overta ansvaret som stopper når denne er ute av posisjon defensivt.
F: Styre balanse og avstander i eget lag – ligge i riktig gjenvinningsposisjon

Indreløper:
A: Bidra i frispillinga sammen med eller i stedet for sentral ved behov
A: Posisjonere seg for å bli rettvendt med ball
Smalt når ball er bredt og bredt når ball er sentralt
Med rom foran seg og med kroppsstilling som tillater erobring av offensive rom
A: Være klar til å erobre rom i alle retninger på pasning fra stoppere og sentral.
A: Drive mot motstanders forsvar når rettvendt med ball i mellomrom
A: Skape gjennombrudd i kombinasjonsspillet sammen med back og ving
A: Flytte opp og inn på motsatt av ballsiden når stopper frispiller.
A/F: Rask omstilling i breakdown, begge veier i banen, inn i def. og ut i off.
F: Hold bredde i overtallsspill og vær orientert opp, inn og ned før 1.touch.
F: Initiere første press sentralt i etablert forsvar på ballside når spiss er spilt av med vinkel som
stenger mellomrom
F: Opptre som 2F i midtbaneleddet når ikke 1F, med hensikt om å stenge mellomrom
F: Forberedt på å støtte i egenboks ved overtall/løp fra midten hos mostander
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Spiss:
A: Strekke høyt i banen for å skape mellomrom ved frispilling
A: Bevegelige og klar til å true bakrom.
A: Klar til å motta oppspill med en bevisst 1.touch.
A: Klar til å kombinere med indreløper og ving ved oppspill
A: Komme seg fri foran mål ved innlegg/ når laget avslutter angrep.
A: Klar for å være et angrepspunkt sentralt i kontringspillet
F: Har ansvaret for å gjennomvinne egen tapt ball.
F: Presse BF og stenge nærrom når laget forsøker å gjenvinne ball høyt i banen
F: Første i presset når motstander starter bakfra - skal lede spillet ut i bredden.

Ving:
A: Være posisjonert bredt i banen i frispilling for å
Være spillpunkt bredt
Dra motstander bredt i forsvar for å skape rom sentral og bak
A: Utfordre og ta seg forbi motstandere med ball når 1v1
A: Skape gjennombrudd i kombinasjonsspillet sammen med indreløper og ving
A: Starte mot bakrom når ballfører er rettvendt og bakrom kan utnyttes
A: Slå innlegg med kvalitet når god innleggsposisjon og folk i boks
A: Angripe feltet ved innlegg fra motsatt - skjæring på 1.stolpe eller overlegg på bakre stolpe.
F: Lede/hindre/nekte passering når motstander etablerer bredt i banen
F: Presse og stenge nærrom når laget forsøker å gjenvinne ball høyt i banen
F: Hjelpe back ved motstanders overtall/overlapp bredt i banen
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Grunnleggende øktstruktur og øvelser til 9èr-spillet
Øktstruktur – 75 min økt
Hva

Hvordan

Viktige momenter

Oppvarming (10 min)

Ballkontroll

Kom raskt i gang
Mye aktivitet
Mange ballberøringer pr spiller

Deløvelse (20min)

Med og mot

Små grupper med mye involvering.
Begynn enkelt med god plass
Øk vanskelighetsgraden med 1) flere medspillere
2) motspillere 3) mindre plass når spillerne
mestrer godt
Tilstreb retning og motstand så ofte som mulig

Spill (45min)

Smålagspill
3v3,4v4,

Korte kamper med korte pauser - fotball er en
intensitetsidrett

Mellomflate
5v5, 6v6

Muligheter:
- Alle spiller hele tiden
- Trelagspill – 2 spiller, 1 hviler - rullering
- Firelagspill – 2 spiller, 2 hviler – bytte

Storflate(3 ledd)
7v7, 8v8,9v9

Tilpass organisering etter antall på trening for å
få best mulig aktivitet

Øvelser – se Øvelsesbank
Ballkontroll

Sjef over ball
Edderkoppen
Possession (tysker/rondo) – 3v1, 4v1, 5v1, 6v1, 3v2, 4v2,5v2, 6v2, 7v3, 8v3, 9v3

Med og mot

Possessionøvelser
Scoringsøvelser
Spilløvelser
Angreps- forsvarsøvelser

Spill

Oppfordre spillerne til å prøve ting og være kreative
Oppfordre spillerne til å løpe mye og involvere seg
Varier mellom smålag, mellomflate og storflate spill - de gir ulik læring
Jobb med spillerne i rollene, og la de få veksle mellom 2-3 ulike roller
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11èr-spillet (14-16 år)
Overordnet
-

Laget spiller i systemet 1-4-3-3.
Spillere som er 14-16 år skal lære:
å variere ankomstfasen til fordel for totalgjennombruddet
å koble på spiss- og ving rollen tydelig i totalgjennombruddet
å beherske soneforsvar i høyt og lavt press, samt låsepress
å kontre, samt vurdere å kontre vs. å beholde ball ut i fra motspill
rollefokusene i sin primære og sekundære rolle i 11èr-spillet
Banestørrelsen er 64/68 x 100/105 m.

LAGSTEMA
Tema

14 år
Vår

14 år
Høst

Utdyping

(T11.1) Soneforsvar II - Forsvare seg i ledd og som lag

→ Presshøyde, samlet press og avstander –
graden av dybde mellom ledd
→ Press og sikring- graden av konsentrering
og dybde (1F og 2F)
→ Sideforskyving som ledd - verne rom som
del av ledd

Rollefokus 11er
(T11.2)
Ankomstfasen II

Rollefokus 11er
15-16 (T11.3)
år Vår Frispilling 11er

(T11.4)
Soneforsvar III

Rollefokus 11er

Se rollefokus
Når vi ankommer mellomrom:
- Smal trekant - indreløper, indreløper, spiss
→ ball sentralt i banen når oppspill
- Bred trekant - back, indreløper, kant
→ Ball bredt i banen når oppspill

Se rollefokus
- Utgangsposisjoner
- Etablering av trekanter rundt motstander
- Skape overtall ved å 1) gå på seg press 2)
vende spill
- Passere første ledd med pasning/føring

- Høyt press
- Lavt press
- Låsepress
Se rollefokus
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Øves gjerne i:
- Ballkontroll
Tysker/Rondo (1F og 2F
relasjon)
- Spilløvelser
Småmålsspill med 2-3
mål
Føring over linje
Spill inn i sone
Forflytningsfirkant
- Angrepsforsvarsøvelser
Angrep mot et mål
- Spill
- Spilløvelser
Småmålsspill med 2-3
mål
Føring over linje
Spill inn i sone
Forflytningsfirkant
- Angrepsforsvarsøvelser
Angrep mot et mål
- Spill
- Spilløvelser
- Angrepsforsvarsøvelser
- Spill
(Velg fra øvelsesbanken
ut i fra formål, eventuelt
diskuter med
trenerveiledere angående
andre øvelser)

Sportsplan
15-16
år
Høst

(T11.5)
Kontringer off/def

(T.11.6)
Totalgjennombrudd
II

Ranheim fotball
Offensivt:
- Sikker pasning ved ballvinning
- Tydeliggjøre kontringsspillere
- Ball sentralt så lenge som mulig
- Tempo, framdrift, medløp
Defensivt:
- Balanse i eget lag
- Gjenvinningspress
- Forsinke og gjenopprette balanse

Bredt:
- Indreløperbevegelse i rom 2
- Kant gjennom når rettvendt indreløper
Smalt:
- Spiss gjennom når på rettvendt indreløper
- Indreløper i bakrom smalt i kombinasjon
med spiss og motsatt indreløper

Rollefokus 11er

Se rollefokus
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- Spilløvelser
- Angrepsforsvarsøvelser
- Spill
(Velg fra øvelsesbanken
ut i fra formål, eventuelt
diskuter med
trenerveiledere angående
andre øvelser)
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Spillmodellen
Etablert angrep - når vi angriper mot en motstander i balanse
Overordnet - Målsettingen med angrepsspillet er å skape flest mulig sjanser for å score mål
• Vi ønsker å angripe framover når mulig - balansert med å ha ballen i laget for kontrollere
kamper og eget angrepsspill
Frispilling - vi ønsker å spille av motstanders første pressledd for å få rettvendte spillere i framrom
eller mellomrom
• Direkte i bakrom/korridor hvis ledig og framrom/mellomrom er stengt
Skape ubalanse - inn i mellom eller bak
• Vi ønsker å spille oss inn mellom motstanders midtbane og forsvar, for å komme oss inn
bak motstanders forsvar
• Med rettvendt ballfører, så sentralt som mulig
Ankomst i mellom - herifra vil vi skape gjennombrudd bak motstanderes forsvarsledd gjennom å:
1) komme til scoringsposisjon sentralt
2) komme til innlegg så smalt som mulig
3) avslutte fra distanse
Totalgjennombrudd
• Vi ønsker gode bevegelser i bakrom, mellomrom og korridor når ball er 1) rettvendt i
mellomrom 2) i god innleggsposisjon så smalt som mulig - med prioritet på å angripe
boksen
• Vi ønsker at spillerne ser etter og velger løsninger for at vi skal score mål
• Vi ønsker å balansere med fire spillere (med numerisk overtall og kontroll på farlige rom),
for å slippe resten i angrep og forsøke å skape overtall i totalgjennombruddet

Etablert forsvar - når vi forsvarer oss i balanse
Overordnet - Målsettinger med forsvarsspillet er å vinne ball og hindre mål (prioritering ut fra
hvor på banen situasjoner oppstår)
• Vi forsvarer oss med gode balanse i eget lag gjennom forflytning –
konsentrering/sideforskyving og dybde
• Vi forsvarer etter soneprinsipper
Bryte ned motstanders frispilling
• Vi etablerer forsvaret vårt så høyt som mulig i banen for å nekte motstander å spille
• Vi senker laget dypere hvis vi ikke klarer å bryte ned frispilling, eller vi vurderer det
motstanders trussel som så stor at det er nødvendig
Hindre tilgang på farlige rom - når motstander lykkes med å spille seg fri
• Nekte motstander rom sentral - tvinge dem ut i banen
• Nekte motstander å spille mellom våre ledd
• Sideforskyve, presse ballfører og etablere gode sikringsforhold
• Forberedt på å løfte presset høyere hvis vi tvinger motstander ut av frispilt tilstand
Hindre mål - Når motstander kan true vårt bakre ledd eller boksen vår er pri 1 å hindre mål
• Alltid ha press på ballfører og sikring på ballside
• Lede motstander konsekvent ut i banen
• Etablere sentrale spillere (stopper/sentral) i egen boks
• Våken på trusler bak oss, løpe bakfra i banen og på blindside
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Overgang fra forsvar til angrep - når vi vinner ball
•
•
•

Vi vurderer motstanders balanse og eget lags posisjon
Dersom stor ubalanse hos motstander  kontre så hurtig som mulig å lengderetning for å
score mål - første pasningen er avgjørende
Dersom ubalanse ikke kan utnyttes/ikke er tilstede  ta vare på ball - spill kontrollert ut av
farlig område - etablert angrep

Overgang fra angrep til forsvar - når vi mister ball
•
•
•

Vi ønsker å ha korte avstander og god balanse i eget lag når vi angriper
Når vi mister ball høyt i banen meg god balanse  kollektivt forsøk på gjenvinning
Når vi mister ball høyt i banen uten god balanse  1F presser 1A umiddelbart, nærmeste
2F stenger kortalternativer - laget etablerer forsvar
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Rollefokus i 11èr-spillet

Keeper:
A: Se, vurdere og sette i gang spillet presist bakfra.
A/F: Aktiv i spillet med posisjon ut i banen som 2.A, samt støte ut som 1.F.
F: Aktivt komme ut vinne ball før motstander ved innlegg eller totalgjennombrudd
F: Aktivt dirigere medspiller i press, sikring og markering, ved å gi informasjon om motstandere,
spesielt på vår blindside.
F: Stå høyt nok som 3.forsvarer for å nekte bakromspasning sentralt

Stoppere:
A: Frispille stopper/vingback (vende spillet), sentral, ving og spiss når riktig
A: Vurdere spillsituasjonen og velge oppspill deretter – framrom, mellomrom, bakrom – bredt eller
smalt
A: Utfordre ledd og ta på seg press for å skape 2:1 situasjoner i frispillinga
A: Alltid spillbar for keeper og motsatt stopper mot etablert forsvar
A: Alltid gjøre seg spillbar i støtte til indreløper og sentral.
A: Komme etter i angrep, slik at støtte blir mulig og laget holdes samlet.
F: Offensiv markering på motstanders potensielle trusler
F: Riktig avstand til motspiller for å bryte foran motspiller og kunne sikre bakrommet.
F: Ta ut sone foran keeper ved defensivt spill i boks og identifisere motstanders farligste trussel
F: Styre høyden i backrekka og avstander i laget i etablert forsvar

Vingback:
A: Posisjonere seg bredt i frispilling med vinkel til å
Kunne spille fri indreløper, ving eller spiss
Vende hurtig via sentral, stopper og keeper
A: Utfordre ledd og ta på seg press bredt for å
vende spill og skape overtall
skape gjennombrudd i kombinasjonsspillet sammen med indreløper og ving
A: Slå innlegg med kvalitet når god innleggsposisjon og folk i boks
variasjon, tidspunkt og kraft er tilpasset å skape størst mulig sjanse
F: Offensiv markering på motstanders potensielle trusler
F: Nekte passering 1v1 defensivt og tvinge motstander ut i banen
F: Hindrer innlegg og vinne ball i samspill med ving og indreløper
F: Nekter passering 1v1 defensivt, hindrer innlegg og vinner ball.
F: Ta ut sone på bakre stolpe ved defensivt spill i boks
F: Årvåken posisjonsstyring defensivt mtp. lagets balanse
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Sentral:
A: Være spillbar for stopperne i det øyeblikket de trenger det i frispillinga.
A: Skape rom ved oppspill ved å trekke med seg motspiller i motsatt retning.
A: Vende spill i frispillinga når feil/sidevendt i for å skape overtal motsatt
A: Rettvende med ball for å skape/utnytte overtallsituasjoner
A: På få touch utnytte ubalanse/spille medløp/vende spill; på back, indreløper, ving eller spiss
A: Understøtte alle offensive situasjoner og være klar som både 1A og 1F ved behov.
A: Holde ballen sentralt lengst mulig opp i banen før pasning, skudd, dribling.
F: Overta ansvaret som stopper når denne er ute av posisjon defensivt.
F: Styre balanse og avstander i eget lag – ligge i riktig gjenvinningsposisjon
F: Kontrollere eget mellomrom i etablert forsvar
F: Være forberedt på å presse som en del av en midtbane 5er i etablert forsvar
F: Ta ut rommet på utsiden av stopperne ved defensivt spill i boks

Indreløper:
A: Bidra i frispillinga sammen med eller i stedet for sentral ved behov
A: Posisjonere seg i frispillinga for å bli rettvendt med ball
Smalt når ball er bredt og bredt når ball er sentralt
Med rom foran seg og med kroppsstilling som tillater erobring av offensive rom
A: Være klar til å erobre rom i alle retninger på pasning fra stoppere og sentral.
A: Drive mot mostanders 4er når rettvendt med ball i mellomrom
A: Skape gjennombrudd i kombinasjonsspillet sammen med back og ving når bred
A: Skape gjennombrudd i kombinasjonsspillet med spiss og indreløper når smal
A: Flytte opp og inn på motsatt av ballsiden når stopper frispiller
A: Komme seg inn i boks ved innlegg fra motsatt side
A/F: Rask omstilling i breakdown, begge veier i banen, inn i def. og ut i off.
A: Hold bredde i overtallsspill og vær orientert opp, inn og ned før 1.touch.
F: Initiere første press sentralt i etablert forsvar på ballside når spiss er spilt av med vinkel som
stenger mellomrom
F: Opptre som 2F i midtbaneleddet når ikke 1F med hensikt om å stenge mellomrom
F: Forberedt på å støtte i egenboks ved overtall/løp fra midten hos mostander
F: Presse BF når 1F og stenge nærrom når laget forsøker å gjenvinne ball høyt i banen
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Spiss:
A: Strekke høyt i banen for å skape mellomrom ved frispilling
A: Bevegelige og klar til å true bakrom.
A: Klar til å motta oppspill med en bevisst 1.touch.
A: Klar til å kombinere med indreløper og ving ved oppspill
A: Komme seg fri foran mål ved innlegg/ når laget avslutter angrep.
A: Klar for å være et angrepspunkt i sentralt kontringspillet
F: Har ansvaret for å gjennomvinne egen tapt ball.
F: Presse BF når 1F og stenge nærrom når laget forsøker å gjenvinne ball høyt i banen
F: Første i presset når motstander starter bakfra - skal lede spillet ut i bredden.

Ving:
A: Være posisjonert bredt i banen i frispilling for å
Være spillpunkt bredt
Dra motstander bredt i forsvar for å skape rom sentral og bak
A: Utfordre og ta seg forbi motstandere med ball når 1v1
A: Skape gjennombrudd i kombinasjonsspillet sammen med indreløper og ving
A: Starte mot bakrom når ballfører er rettvendt og bakrom kan utnyttes
A: Slå innlegg med kvalitet når god innleggsposisjon og folk i boks
variasjon, tidspunkt og kraft er tilpasset å skape størst mulig sjanse
A: Angripe feltet ved innlegg fra motsatt - skjæring på 1.stolpe eller overlegg på bakre stolpe.
F: Lede/hindre/nekte passering når motstander etablerer bredt i banen
F: Trekke inn i banen i mellomposisjon for å vanskeliggjøre vending når ball er motsatt
F: Presse BF når 1F og stenge nærrom når laget forsøker å gjenvinne ball høyt i banen
F: Hjelpe back ved motstanders overtall/overlapp bredt i banen
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Grunnleggende øktstruktur og øvelser til 11èr-spillet
Øktstruktur – 90min økt
Hva

Hvordan

Viktige momenter

Oppvarming (20 min)

Skadefri +
Ballkontroll

Kom raskt i gang
Mye aktivitet
Mange ballberøringer pr spiller

Deløvelse (30min)

Med og mot

Små grupper med mye involvering.
Så ofte som mulig:
- øvelser med retning
- motstand
- roller
- i tråd med spillestil
Begynn enkelt - Øk vanskelighetsgraden
1) flere medspillere 2) motspillere 3) mindre
plass når spillerne mestrer godt
Husk korte intensive sekvenser

Spill (40min)

Smålagspill
1v1, 2v2, 3v3,4v4,
2v1, 3v2, 4v3
Mellomflate
5v5, 6v6,7v7
Storflate (3 ledd)
8v8,9v9,10v10,11v11

Korte kamper med korte pauser - fotball er en
intensitetsidrett
Muligheter:
- Alle spiller hele tiden
- Trelagspill – 2 spiller, 1 hviler - rullering
- Firelagspill – 2 spiller, 2 hviler – bytte
Tilpass organisering etter antall på trening for å
få best mulig aktivitet

Øvelser – se Øvelsesbank
Ballkontroll

Overtallsspill (Trollet) – 1v3, 1v4,1v5, 2v5, 2v6
Possession (Tysker/Rondo)
Edderkoppen

Med og mot

Possession
Scoringsøvelser
Angreps- forsvarsøvelser
Spilløvelser

Spill

Oppfordre spillerne til å prøve ting og være kreative
Oppfordre spillerne til å løpe mye og involvere seg
Varier mellom smålagsspill, mellomflate og storflate
Jobb med spillerne i deres primær og sekundærrolle
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11èr-spillet (17-19 år)
Overordnet
-

Laget spiller i systemet 4-3-3.
Spillere fra 17 år skal lære
å skape spillpunkter med balanse i overgang forsvar til angrep
å skape balanse i gjenvinningsforsøk fra angrep til forsvar
å koble på vingback og indreløper inn mot totalgjennombruddet
Offensivt og defensivt boksspill
flest mulig av rollefokusene i sin primære rolle i 11èr-spillet
Banestørrelsen er inntil 68 x 105 m.

LAGSTEMA
17-19
år Vår

Tema
(T11.7)
Etablert forsvar 11er

(T11.8) Frispilling 11er

(T11.9)
Ankomstfasen III

Utdyping
- Høyt/lavt press
- Låsepress
- Defensivt boksspill
- Kommunikasjon i og mellom ledd og roller

- Etablere trekanter rundt motstander
- Skape overtall ved å vende/utfordre
- Passer ledd for å kunne sette opp gode
bevegelser i mellomrom/bakrom

Samtidige bevegelser rundt:
- Oppspill på spiss
- Rettvendt indreløper m/ball
- Høy back m/ball
- Bred kant m/ball på fot

Øvelser
- Spilløvelser
- Angrepsforsvarsøvelser
- Possession
- Spill
(Velg fra
øvelsesbanken ut i
fra formål, eventuelt
diskuter med
trenerveiledere
angående andre
øvelser)

Bred trekant - kant, back, indre
Smal trekant - spiss, indre, indre
- Med fokus på totalgjennombrudd i rom 2

17-19
år Høst

Rollefokus 11er
(T11.10)
Overgang F->A

(T11.11)
Overgang A->F

Se rollefokus
- Vurdere overgang vs beholde ut i fra klima
- Beholde - etablere spillere rundt BF - starte
frispilling
- Kontre - trygg førstepasning,
kontringspunkter og medløpsspill
→ tempo og kvalitet

- Gjenvinningspress
- Gjenopprette balanse
- Balansespill
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- Spilløvelser
- Angrepsforsvarsøvelser
- Possession
- Spill
(Velg fra
øvelsesbanken ut i
fra formål, eventuelt
diskuter med
trenerveiledere
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angående andre
øvelser)

(T11.12)
Totalgjennombruddet III

Rollefokus 11er

Bredt:
- Indreløperbevegelse i rom 2
- Kant gjennom når rettvendt indreløper
- Overlapp/vingback i rom 2
Smalt:
- Spiss gjennom når på rettvendt indreløper
- Indreløper i bakrom smalt i kombinasjon med
spiss og motsatt indreløper
Offensivt boksspill ved innlegg (smalt, bredt)
Se rollefokus
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Spilleprinsippmodellen
Etablert angrep - når vi angriper mot en motstander i balanse
Overordnet - Målsettingen med angrepsspillet er å skape flest mulig sjanser for å score mål
• Vi ønsker å angripe framover når mulig - balansert med å ha ballen i laget for kontrollere
kamper og eget angrepsspill
Frispilling - vi ønsker å spille av motstanders første pressledd for å få rettvendte spillere i framrom
eller mellomrom
• Direkte i bakrom/korridor hvis ledig og framrom/mellomrom er stengt
Skape ubalanse - inn i mellom eller bak
• Vi ønsker å spille oss inn mellom motstanders midtbane og forsvar, for å komme oss inn
bak motstanders forsvar
• Med rettvendt ballfører, så sentralt som mulig
Ankomst i mellom - herifra vil vi skape gjennombrudd bak motstanderes forsvarsledd gjennom å:
1) komme til scoringsposisjon sentralt
2) komme til innlegg så smalt som mulig
3) avslutte fra distanse
Totalgjennombrudd
• Vi ønsker gode bevegelser i bakrom, mellomrom og korridor når ball er 1) rettvendt i
mellomrom 2) i god innleggsposisjon så smalt som mulig - med prioritet på å angripe
boksen
• Vi ønsker at spillerne ser etter og velger løsninger for at vi skal score mål
• Vi ønsker å balansere med fire spillere (med numerisk overtall og kontroll på farlige rom),
for å slippe resten i angrep og forsøke å skape overtall i totalgjennombruddet

Etablert forsvar - når vi forsvarer oss i balanse
Overordnet - Målsettinger med forsvarsspillet er å vinne ball og hindre mål (prioritering ut fra
hvor på banen situasjoner oppstår)
• Vi forsvarer oss med gode balanse i eget lag gjennom forflytning –
konsentrering/sideforskyving og dybde
• Vi forsvarer etter soneprinsipper
Bryte ned motstanders frispilling
• Vi etablerer forsvaret vårt så høyt som mulig i banen for å nekte motstander å spille
• Vi senker laget dypere hvis vi ikke klarer å bryte ned frispilling, eller vi vurderer det
motstanders trussel som så stor at det er nødvendig
Hindre tilgang på farlige rom - når motstander lykkes med å spille seg fri
• Nekte motstander rom sentral - tvinge dem ut i banen
• Nekte motstander å spille mellom våre ledd
• Sideforskyve, presse ballfører og etablere gode sikringsforhold
• Forberedt på å løfte presset høyere hvis vi tvinger motstander ut av frispilt tilstand
Hindre mål - Når motstander kan true vårt bakre ledd eller boksen vår er pri 1 å hindre mål
• Alltid ha press på ballfører og sikring på ballside
• Lede motstander konsekvent ut i banen
• Etablere sentrale spillere (stopper/sentral) i egen boks
• Våken på trusler bak oss, løpe bakfra i banen og på blindside
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Overgang fra forsvar til angrep - når vi vinner ball
•
•
•

Vi vurderer motstanders balanse og eget lags posisjon
Dersom stor ubalanse hos motstander  kontre så hurtig som mulig å lengderetning for å
score mål - første pasningen er avgjørende
Dersom ubalanse ikke kan utnyttes/ikke er tilstede  ta vare på ball - spill kontrollert ut av
farlig område - etablert angrep

Overgang fra angrep til forsvar - når vi mister ball
•
•
•

Vi ønsker å ha korte avstander og god balanse i eget lag når vi angriper
Når vi mister ball høyt i banen meg god balanse  kollektivt forsøk på gjenvinning
Når vi mister ball høyt i banen uten god balanse  1F presser 1A umiddelbart, nærmeste
2F stenger kortalternativer - laget etablerer forsvar
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Rollefokus i 11èr-spillet

Keeper:
A: Se, vurdere og sette i gang spillet presist bakfra.
A/F: Aktiv i spillet med posisjon ut i banen som 2.A, samt støte ut som 1.F.
F: Aktivt komme ut vinne ball før motstander ved innlegg eller totalgjennombrudd
F: Aktivt dirigere medspiller i press, sikring og markering, ved å gi informasjon om motstandere,
spesielt på vår blindside.
F: Stå høyt nok som 3.forsvarer for å nekte bakromspasning sentralt

Stoppere:
A: Frispille stopper/vingback (vende spillet), sentral, ving og spiss når riktig
A: Vurdere spillsituasjonen og velge oppspill deretter – framrom, mellomrom, bakrom – bredt eller
smalt
A: Utfordre ledd og ta på seg press for å skape 2:1 situasjoner i frispillinga
A: Alltid spillbar for keeper og motsatt stopper mot etablert forsvar
A: Alltid gjøre seg spillbar i støtte til indreløper og sentral.
A: Komme etter i angrep, slik at støtte blir mulig og laget holdes samlet.
F: Offensiv markering på motstanders potensielle trusler
F: Riktig avstand til motspiller for å bryte foran motspiller og kunne sikre bakrommet.
F: Ta ut sone foran keeper ved defensivt spill i boks og identifisere motstanders farligste trussel
F: Styre høyden i backrekka og avstander i laget i etablert forsvar

Vingback:
A: Posisjonere seg bredt i frispilling med vinkel til å
Kunne spille fri indreløper, ving eller spiss
Vende hurtig via sentral, stopper og keeper
A: Utfordre ledd og ta på seg press bredt for å
vende spill og skape overtall
skape gjennombrudd i kombinasjonsspillet sammen med indreløper og ving
A: Slå innlegg med kvalitet når god innleggsposisjon og folk i boks
variasjon, tidspunkt og kraft er tilpasset å skape størst mulig sjanse
F: Offensiv markering på motstanders potensielle trusler
F: Nekte passering 1v1 defensivt og tvinge motstander ut i banen
F: Hindrer innlegg og vinne ball i samspill med ving og indreløper
F: Nekter passering 1v1 defensivt, hindrer innlegg og vinner ball.
F: Ta ut sone på bakre stolpe ved defensivt spill i boks
F: Årvåken posisjonsstyring defensivt mtp. lagets balanse
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Sentral:
A: Være spillbar for stopperne i det øyeblikket de trenger det i frispillinga.
A: Skape rom ved oppspill ved å trekke med seg motspiller i motsatt retning.
A: Vende spill i frispillinga når feil/sidevendt i for å skape overtal motsatt
A: Rettvende med ball for å skape/utnytte overtallsituasjoner
A: På få touch utnytte ubalanse/spille medløp/vende spill; på back, indreløper, ving eller spiss
A: Understøtte alle offensive situasjoner og være klar som både 1A og 1F ved behov.
A: Holde ballen sentralt lengst mulig opp i banen før pasning, skudd, dribling.
F: Overta ansvaret som stopper når denne er ute av posisjon defensivt.
F: Styre balanse og avstander i eget lag – ligge i riktig gjenvinningsposisjon
F: Kontrollere eget mellomrom i etablert forsvar
F: Være forberedt på å presse som en del av en midtbane 5er i etablert forsvar
F: Ta ut rommet på utsiden av stopperne ved defensivt spill i boks

Indreløper:
A: Bidra i frispillinga sammen med eller i stedet for sentral ved behov
A: Posisjonere seg i frispillinga for å bli rettvendt med ball
Smalt når ball er bredt og bredt når ball er sentralt
Med rom foran seg og med kroppsstilling som tillater erobring av offensive rom
A: Være klar til å erobre rom i alle retninger på pasning fra stoppere og sentral.
A: Drive mot mostanders 4er når rettvendt med ball i mellomrom
A: Skape gjennombrudd i kombinasjonsspillet sammen med back og ving når bred
A: Skape gjennombrudd i kombinasjonsspillet med spiss og indreløper når smal
A: Flytte opp og inn på motsatt av ballsiden når stopper frispiller
A: Komme seg inn i boks ved innlegg fra motsatt side
A/F: Rask omstilling i breakdown, begge veier i banen, inn i def. og ut i off.
A: Hold bredde i overtallsspill og vær orientert opp, inn og ned før 1.touch.
F: Initiere første press sentralt i etablert forsvar på ballside når spiss er spilt av med vinkel som
stenger mellomrom
F: Opptre som 2F i midtbaneleddet når ikke 1F med hensikt om å stenge mellomrom
F: Forberedt på å støtte i egenboks ved overtall/løp fra midten hos mostander
F: Presse BF når 1F og stenge nærrom når laget forsøker å gjenvinne ball høyt i banen
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Spiss:
A: Strekke høyt i banen for å skape mellomrom ved frispilling
A: Bevegelige og klar til å true bakrom.
A: Klar til å motta oppspill med en bevisst 1.touch.
A: Klar til å kombinere med indreløper og ving ved oppspill
A: Komme seg fri foran mål ved innlegg/ når laget avslutter angrep.
A: Klar for å være et angrepspunkt i sentralt kontringspillet
F: Har ansvaret for å gjenvinne egen tapt ball.
F: Presse BF når 1F og stenge nærrom når laget forsøker å gjenvinne ball høyt i banen
F: Første i presset når motstander starter bakfra - skal lede spillet ut i bredden.

Ving:
A: Være posisjonert bredt i banen i frispilling for å
Være spillpunkt bredt
Dra motstander bredt i forsvar for å skape rom sentral og bak
A: Utfordre og ta seg forbi motstandere med ball når 1v1
A: Skape gjennombrudd i kombinasjonsspillet sammen med indreløper og ving
A: Starte mot bakrom når ballfører er rettvendt og bakrom kan utnyttes
A: Slå innlegg med kvalitet når god innleggsposisjon og folk i boks
variasjon, tidspunkt og kraft er tilpasset å skape størst mulig sjanse
A: Angripe feltet ved innlegg fra motsatt - skjæring på 1.stolpe eller overlegg på bakre stolpe.
F: Lede/hindre/nekte passering når motstander etablerer bredt i banen
F: Trekke inn i banen i mellomposisjon for å vanskeliggjøre vending når ball er motsatt
F: Presse BF når 1F og stenge nærrom når laget forsøker å gjenvinne ball høyt i banen
F: Hjelpe back ved motstanders overtall/overlapp bredt i banen
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Grunnleggende øktstruktur og øvelser til 11èr-spillet
Øktstruktur – 75min økt
Hva

Hvordan

Viktige momenter

Oppvarming (20 min)

Skadefri +
Ballkontroll

Kom raskt i gang
Mye aktivitet
Mange ballberøringer pr spiller

Deløvelse (30min)

Med og mot

Små grupper med mye involvering.
Så ofte som mulig:
- øvelser med retning
- motstand
- roller
- i tråd med spillestil
Begynn enkelt - Øk vanskelighetsgraden
1) flere medspillere 2) motspillere 3) mindre
plass når spillerne mestrer godt
Husk korte intensive sekvenser

Spill (40min)

Smålagspill
1v1, 2v2, 3v3,4v4,
2v1, 3v2, 4v3
Mellomflate
5v5, 6v6,7v7
Storflate (3 ledd)
8v8,9v9,10v10,11v11

Korte kamper med korte pauser - fotball er en
intensitetsidrett
Muligheter:
- Alle spiller hele tiden
- Trelagspill – 2 spiller, 1 hviler - rullering
- Firelagspill – 2 spiller, 2 hviler – bytte
Tilpass organisering etter antall på trening for å
få best mulig aktivitet

Øvelser – se øvelsesbank
Ballkontroll

Overtallsspill (Trollet) – 1v3, 1v4,1v5, 2v5, 2v6
Possession (tysker/rondo) – 3v1, 4v1, 5v1, 6v1, 3v2, 4v2,5v2, 6v2, 7v3, 8v3, 9v3
Edderkoppen

Med og mot

Possession
Scoringsøvelser
Angreps- forsvarsøvelser
Spilløvelser

Spill

Oppfordre spillerne til å prøve ting og være kreative
Oppfordre spillerne til å løpe mye og involvere seg
Varier mellom smålagsspill, mellomflate og storflate
Jobb med spillerne i deres primær og sekundærrolle
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Individuelt
-

Hensikten med oversikten over 1A-2A og 1F-2F-3F listen er å gi en oversikt over ferdigheter
spillere bør beherske.
På grunn av ulikhetene i typer fotballspillere, deres interesse og dere utvikling, er ikke disse
tilknyttet spesifikke spillformer eller aldersgrupper
Da disse ferdighetene kan øves i de fleste i øvelser og i spill er det ikke knyttet spesifikke
øvelser til den enkelte ferdighet
Individuelle ferdigheter øves best i spill eller spillike situasjoner der individuell ferdighet
spesifikt henger sammen med medspill og motspill
Hvilke ferdigheter den enkelte spiller øver på bestemmes gjerne i samråd mellom trener og
spiller – denne listen kan derfor sees som et verktøy for 1) trenerteamet 2) møtet mellom
trener og spiller på feltet

1. og 2.angriper
Forberedelsesfasen (2A) – styrende for den påfølgende 1A involvering – handling og valg
Ferdighet
Utdypende
-Mot prioriterte rom
Orientere seg
Risikovurdering
Posisjonere seg mtp.
forventet situasjon og valg
- Ut i fra mulighet og risiko.

Offensive bevegelser
- For å få ball i gunstig
posisjon
- Skape rom for andre

-På ballfører/ball, motstander, andre egne
-Vurdere muligheter i situasjonen
-Vurdere risikobildet
-Dybde og bredde
-Avstand
-Vinkel
-Kroppsstilling

-Stikke bak/gjennom
-Strekke
-Fra/mot bevegelse
-Overlapp
-Skjæring
-Invitere –
- Kommunisere – med stemme og bevegelse – hvor vil jeg ha ball?
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Gjennomføringsfasen (1A)
Ferdighet
Blikk med ball

Ranheim fotball
Utdypende
- Mot prioriterte rom
- På motstander (nær/fjern)
- På egne (nær/fjern)

Touch/tempo mtp hensikt/
målsetting i situasjonen

- Tilpasse fart i føring:
→ Passere? Dra på press?
Skaffe oversikt
- Tilpasse kraft i pasning:
→ Signal om tempoøkning eller dårlig tid (Hard)
→ Signal om å senke tempo eller god tid (Rolig/vektet)
Tilpasse touch til med og motspill:
- Framover? Bakover? Stå på ball?

Ballkontroll

- Nærteknikk
- I fart/føring
- Vending

Skape og ta av press

- Engasjere motstander
→ Frigjøre rom
- Komme seg vekk fra motstander
→ Avstand og vinkel til å passe
- Beskytte ball i trange situasjoner

Beskytte ball

- Vern ball i trange situasjoner
- Få kroppen mellom motstander og ball
- Se etter ledig medspillere

Medtak og mottak

- Funksjonell 1touch
→ bort fra press
→ inn i ledig rom
→ klar for neste handling
- Kroppsstilling – for neste handling
- Riktig fot – lengst unna ball – åpne muligheter

Dribling

- Finteregister
- Passere med ball
→ Finte med effekt
→ Temposkifte – tempo ut av driblinga
→ Orientere på rom og sikring
-Valg – drible når og hvor
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-Kort/lang
-Vektet – tilpasset fot, medløp, gjennombrudd
- Innside, utside, vrist, hæl
- Valg – passe hvor? Til hvem?

Innlegg

-Fra dødlinje/korridor/smalt
- Bak forsvaret/45grader/ høyt mot feltet
- Innside/utside/halvt liggende/oppheng
- Valg – når legge inn og hvor? – orientere seg på 16m

Skudd

-Langt/kort
-Innside/utside/vrist
-Valg – når bør jeg skyte?

Heading

-På mål/til medspiller
-Med og uten tilløp

Avslutninger

- Etter dribling
→ Beslutsomhet/valg – når avslutte?
→ Blikk – avslutte hvor?
- Etter innlegg
→ Frigjøre seg i boks
→ Timing ift. innlegget
→ Vinne duellen
- Etter gjennombrudd
→ Valg av teknikk? Lobb, innside, vrist, passere
→ Blikk – på keepere, mål, vinkel, forfølgere
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1., 2. og 3.forsvarer
Forberedelsesfasen (2F og 3F)
Ferdighet
Utdypende
Mot farlig og prioritert rom i:
Orientere seg
- Boks
- Eget/andre ledd
- Kaossituasjoner
- Eget lags balanse

Lese spillet

Forberedt på å:
-Presse
- Falle av
- Markere
- Snappe ball

Vurdere risikobildet

I forhold til:
- Motstanderens
- Eget lag
- Kampsituasjon

Forflytning

-Returløp
-Sikring
-Press
Iht ledd, rolle og lagstrukur

Forberede aksjoner og
tidspunkt for overgang
2F/3F til 1F.

- Alltid være forberedt på å bli 1F
- Se hvor ballen kan havne hen
- Starte press mens ballen beveger seg
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Gjennomføringsfasen (1F)
Ferdighet
Bruke blikket splittet og
prioritert omkring 1A og
klima rundt.

Ranheim fotball
Utdypende
- Vurdere ut i fra situasjon
→ Vinne ball?
→ Forsinke?
→ Avstand og tempo i presset?

Eksplosiv i bevegelser og
retningsendringer.

- Forberedt på at alle aksjoner fra 1A kan skje:
- med maks tempo
- i alle retning

Forsinke 1A

- Skråstille/lede
→ Bort fra mål
→ Mot sikring

Vinne ball

→ Takle/duellere med intensjon om å vinne ballen
→ Kroppskontakt
→ Blikk på ball
→ Planlegge aksjon som 1A

Tilpasse tempo i press
bevegelsen

→ Overskudd/oversikt til å reagere på 1A sine nye aksjoner.

Kommunisere

→ Tydelig med kropp og stemme

→ Utnytte 1A i ubalanse

→ Forberede omgivelsene på at du skal vinne ball/forsinke

Heading/luftduell

- Timing og Headeteknikk for å:
→ Vinne ball
→ Forstyrre motstander
→ Heade til medspillere
→ Klarere
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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
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

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

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
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

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.
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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.
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

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.
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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
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

Variasjoner:
- Begrensninger/tvungen på antall touch
- Tvungen medtak og/ eller pasning
- Veggspill
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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).

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
Nøkkelelementer:
- Tydelighet i ønske om ball – invitere
med bevegelse og stemme
- Utfordre på nye elementer og still
stadig større krav i takt med nivå

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 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.
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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).

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.
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.

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.
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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
Kamplengde
m/O
1mot1
10x6m
>1min
2mot2
16x10m
>1 min
3mot3
25x15m
28x18m
>2 min
4mot4
28x20m
38x25m
>2 min
5mot5
35x22m
47x30m
>4 min
6mot6
43x25m
57x37m
>4 min
7mot7
50x30m
66x43m
>6 min
8mot8
75x50m
>6 min
9mot9
86x55m
>8 min
10mot10
95x62m
>8 min
11mot11
105x68m
>8 min
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1-2
1-2-1
1-1-2-1
1-2-3
1-2-3-1
1-3-3-1
1-3-2-3
1-3-3-3
1-4-3-3
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Slik bruker vi sportsplanen
1. Vi har forstått planens filosofi og spillestil gjennom diskusjoner med trenere i klubben.
2. Vi sjekker ut med våre spillere hvilke roller de ønsker som sine primære og sekundære
roller i vår primære spillform for alderstrinnet.
3. Vi diskuterer rollefokusene for vår spillform med tanke de spillerne vi har, og vurderer
hvilke fokus vi mener da er riktig å jobbe med i de ulike rollene. Vi setter dermed opp vår
prioriterte rekkefølge for rollefokusene.
4. Vi ser på de ulike temaene vi skal jobbe med i 2 år på vår primære spillform og vurderer
disse opp mot de rollefokusene vi har prioritert:
5. Hva er sammenfallende temaer/ fokus her som vi kan tilrettelegge for alle spillerne våre
med samtidige øvelser og fokus?
6. Hva må vi jobbe spesifikt med i rollene i spillet/ kampen?
7. Hvordan kobler vi tema opp mot sjef over ballen og avslutningstrening?
8. Vi lager en plan for hvordan vi skal gjennomføre kampene med de ulike fokusene. Hvordan
jobber vi med individet og hvordan jobber vi med laget? Denne planen sørger vi for at
formidles og blir forstått av alle trenerne som skal lede lag.
9. Vi fører oversikt på våre spillere i de primær og sekundærrollene de har, og har jevnlige
oppsummeringer om hvor spillerne står i sin utvikling ref. rollefokus og lagets fokus.
10. Vi har god dialog med Spillerutvikler og Trenerveilderne i klubben om innhold på trening og
kamp, og der våre planer er veiledet av disse før ny periode tiltrer.
11. Vi evaluerer inn mot sommeren og ved sesongslutt vår gjennomføring, spilleroversikt og
utvikling, sett i lys av lagets fokus, basert på spillestilen og rollefokusene vi har jobbet med.
12. Vi innhenter etter endt sesong på ny spillernes ønsker for roller inn mot neste sesong. Vi
bruker dette sammen med vår evaluering inn mot planlegging av ny sesong.
13. Vi meddeler klubbens sportslige ledelse vår evaluering.
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