
Arna-Bjørnar Øvelsesbank

Ungdomsfotball
Spillemodell, Faser/prinsipper, treningsledelse/metodikk og øvelser.   



Hovedtrener:
Ansvarlig for sportslig planlegging, arbeidsfordeling i teamet, gjennomføring og evaluering. 
Ansvarlig for at det sportslige opplegget er forankret i Arna-Bjørnars sportsplan og kommuniseres ut til foreldre og spillergruppe. 
Ansvarlig for kontinuerlig kommunikasjon med lagleder og medtrenere. 
Ansvarlig for å skape et mestringsorientert miljø, der alle spillerne får felles og personlig feedback – jevnlig. 
Medtrener: 
Bidragsyter og støttespillere i sportslig planlegging, arbeidsfordeling i teamet, gjennomføring og evaluering. 
Ansvarlig for å skape et mestringsorientert miljø, der alle spillerne får felles og personlig feedback – jevnlig. 
Lagleder:
Ansvarlig for praktisk planlegging i forhold til kampgjennomføring, reiser og cuper. 
Ansvarlig for kommunikasjon ut til spillere og foreldre på alt som omhandler andre saker enn sport. 
Miljøkontakt: 
Ansvarlig for planlegging og gjennomføring av dugnad og sosiale opplegg som stimulerer hele gruppen. 
Samarbeider med lagleder for å kommunisere dette ut til spillere og trenere. 
Foreldre: 
Ansvarlig for å være oppdatert på lagets sportslige og sosiale aktivitet. 
Bidra til at trener, lagleder, miljøkontakt og klubben får gode arbeidsvilkår til å lage skape et godt miljø for barna dine – Tips: «Vis ydmykhet og takknæmlighet
ovenfor jobben som legges ned for at ditt barn skal få drive en allmenndannende, utviklende og sosialiserende fritidsaktivitet sammen med vennene sine».
Respekter at trenerteamet ofte må ta valg og det antageligvis ligger en begrunnelse bak valget. 
Være en aktiv deltaker i klubben og laget gjennom å stille opp på kamper, dugnad, foreldremøter og sosiale tiltak der foreldre er invitert. 
Skap en positiv og kamp atmosfære for medspillere, motspillere, dommer ved å stå på motsatt side av innbytterbenken. Det er lov å heie fra start til slutt.
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En god arbeidsfordeling i teamet er nøkkelen til god sportslig og sosial aktivitet. 
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Spillemodellen
Modellen viser NFFs systematisering av spillet. Overgangsøyeblikket og 
videre vurdering av balanseforhold utgjør kjernen. Spillemodellen har tre 
spillfaser i angrep og tre i forsvar. Vi vil til enhver tid være i en av disse 
fasene. Felles forståelse av hvilken fase vi er i, hva vi ønsker å oppnå og 
videre prinsippene i spillfasene, står sentralt i vår tilnærming.
I Arna-Bjørnar sin utviklingsmodell for ungdomsfotballen legges det stor vekt 
på øving i fasene Kontroll/Bearbeiding – Mot etablert forsvar – I tillegg til 
presspill v/ hurtig omstilling og tidlig gjenvinning av ball ved balltap. Dette 
grunner i en filosofi om at fotball er mest motiverende og lærerik når ditt lag  
har ballen og at klubben ønsker å utvikle spillere som er best på det som er 
mest vanskelig – Bryte ned en etablert motstander.  



Innhold – Begreper.

Angrep:
1A – Prinsipper for å utnytte rom. 
2A/3A – Prinsipper for romskaping og spillbarhet.
A1: Kontroll Bearbeidingsfasen.                                        
A2: Inn i prioriterte rom.                                                     
A3: Score mål.

Forsvar:
1F – Prinsipper for å diktere 1A.

2F/3F – Prinsipper for å krympe tid og rom. 

F1: Gjenvinning – presse – vinne ball.                             
F2: Hindre tilgang til prioriterte rom.                                 

F3: hindre mål.



Faser og prinsipper i angrep
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• kontroll og ro med ball – spillbare rundt ballfører.
• raskt etablere oss i definerte utgangsposisjoner.  
• åpne og true med touch og kroppsstilling.
• rask ballbehandlingstid for å få mulighet til å diktere tempo i pasningsspill.
• Ta på press fra motspiller for å skape rom og mulige overtallsituasjoner. 
• «opp og ned”/”inn og ut” istedenfor rundt – Så ofte som mulig ha ballkontroll i sentrale 

områder av banen. 
• Lese motstanders press – Gi ballfører flere nære alternativer dersom motstander presser hardt. 

Gi alternativer mellom motstanders pressledd når det er lang avstand til presset. 

A1: Kontroll og bearbeiding
Vi vurderer at motstander er i balanse - enten 
rett etter at vi har vunnet ballen eller etter et 
lengre angrep. Vi ønsker her å ta kontroll over 
ballen og skape posisjonell ubalanse hos 
motstander gjennom et hurtig og presist  
pasningsspill. Målet er å komme inn i fase A2 –
A3 .

• true flere rom – samtidig – med blikk, ball og bevegelse – spille framover med kontroll.  
• forsvarsberedskap bak ball - vi går fra «lange og brede» til korte og smale».
• stor bevegelse – initiativ forbi og foran ballfører.
• straffe motstandere som støter ut eller har feil kroppsstilling.
• vend spillet hvis motstander rekker å flytte over.

A2: Inn i prioriterte rom
Fasen inntreffer idet vi opplever at det er rom å 
utnytte bak / mellom motstanders ledd. Kan 
inntreffe etter ballerobring eller A1.  Målet her 
er å spille oss inn i rom som gjør oss i stand til å 
true motstanders mål og / eller bakre ledd (A3)

• truende spill i dybden – søke løsninger «inn bak» før «rundt». 
• utfordre 1F og  bevegelser forbi og foran 1A. – Skape og utnytte overtall.
• kombinasjonsspill – igjennom med andre og tredjemannsbevegelse.
• bryt linjer – skjæringsløp.
• flest mulig i «boksen» – «spinning» og skjæring i boks. 
• hyppige og distinkte avslutninger. Få touch og rask ballbehandling. 

A3: Score mål
Fasen kjennetegnes ved at vi er i nærheten av 
målet og / eller i stand til å utfordre 
motstanders bakre ledd. Vi søker å komme til 
avslutninger og videre score mål. 



Faser og prinsipper i forsvar
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• umiddelbar reaksjon fra alle hver gang vi mister ball.
• når vi presser høyt har vi ansvar foran oss.
• reagere samla på press signalene: støttepasning, Feilvendt 1A, Feiltouch. 

F1: Gjenvinning – Presse – Vinne ball
Vi opplever at vi er i balanse og ønsker å vinne 
igjen ballen rett etter balltap, eller når motstander 
forsøker å bearbeide oss via balltrilling i bakre og 
midtre ledd. Vi  jobber knallhardt for å nekte 
motstander og spille på oss ubalanse. 

• les romforhold, ballførers blikk og fot – lev med.
• aldri la motstander få kontroll mellom leddene sentralt.
• hvis de spiller inn i framrom eller mellomrom sentralt, støter vi ut med spillere bak ball og 

forsøker å holde 1A feilvendt. Ved større ubalanse  henter vi med spillere fra leddet foran.

F2:  Hindre tilgang på prioriterte rom
Fasen inntreffer i situasjoner hvor vi har tapt 
ballen og er i ubalanse, eller i situasjoner hvor 
motstander gjennom god bearbeiding har skapt 
delvis ubalanse i vårt forsvar, og forsøker å spille 
forbi ledd. Vi prioriterer rom sentralt i banen og 
rundt eget mål. Vi ønsker å sinke og gjenopprette 
balanse for å komme inn i fase F1 igjen. 

• verne om rom imellom. Tving fram spill på utsiden når ballen er på egen halvdel. 
• prioriter å beskytte målet. Ta motspillere  utover og bort fra målet.
• unngå å «selge seg» - La angrepspillerne gjøre ”første trekk”.
• systematisk samspill mellom keeper og utespillere hva angår å blokkere skudd og dekke hjørner.
• klare arbeidsoppgaver i feltet på innlegg  som samsvarer med de(n) som forsøker å blokke / lede 

innlegget.
• angrepsberedskap hos spillere i front – posisjonere for klareringer og eventuelle kontringer.

F3: Hindre mål
Fasen inntreffer når motstander er i stand til å 
utfordre vårt bakre ledd eller sette opp trusler mot 
eller i vårt straffesparkfelt. Vi prioriterer å hindre 
mål foran å vinne ballen, og alt handler om å være 
smart i posisjonering og valg, samt solid i sin duell.   



Trenerlederskap i Arna-Bjørnar Fotball. 

Forberedelse
• Trenerteamet planlegger økta ut fra tema og øvelser(som er definert i Landslagsskolen) Temaer og eksempler på øvelses ligger i AB Øvelsesbank.

• (Trenere som ønsker å utfordre egen utvikling oppfordres til å konstruere egne justere eksempeløvelser for å få fram temaet i økten).  

• Har god oversikt over hvem som kommer, og har planlagt i detalj øvelser og laginndelinger (Bruk av S2S Treningsøkta eller Spond kan hjelpe). 

• Har kvalitetssikret og klargjort utstyr på banen (baller, vester og kjegler).

Før økta med spillerne 
• Informerer spillerne om temaet for økta, og hvilke momenter man skal holde ekstra fokus på. 

• Illustrerer gjerne med bruk av visuelle hjelpemidler (video, PowerPoint, tavle eller på felles mediaplatform). 

• Sjekker av med spillerne hvordan de har oppfattet temaet for økta. 

Underveis i økta
• Stopper situasjoner tidlig i økta, og sjekker av om spillerne har et klart bilde av temaet.

• Flytende positiv forsterkning.

• Vurderer underveis hvilke momenter man ikke lykkes med. Viser ønsket adferd ved å stoppe og diskutere potensielle løsninger med spillerne. 

Etter økta
Diskutere med spillerne om det har vært en positiv endring innenfor temaet for økta. Sjekker av med spillerne, oppsummerer og skisserer veien 
videre (neste økt). 7



Dette skal kjennetegne trenerne i Arna-Bjørnar

• Tilrettelegger for stor og relevant aktivitet med utgangspunkt i tema. 
• Skaper trygghet gjennom å se alle og forsterke det som er positivt. 
• Stiller krav og utfordrer spillerne på konsentrasjon, (innsats) og tilstedeværelse = Kvalitet. 
• Skaper konkurransementalitet på trening. 
• Veksler mellom en spørrende og forklarende tilnærming. 
• Viser samtidig som han/hun prater.
• Veileder ved å stoppe spillet og ved en coachende tilnærming få spillerne til å lese situasjonen/bildet og 

diskutere positive og negative sider ved forskjellige løsninger. 
• Bruk spillerne og konstruer tydelige bilder.
• Sørger for endring av adferd i løpet av ei økt. Tålmodig og konsentrert jobbing med tema = utvikling.
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15 min: Situasjonsoppvarming 
Mental og muskulær forberedelse på temaet for den 
aktuelle økta.

5-10 min: Frekvens/Reaksjonshurtighet. 
Øvelser med 100% innsats for å forbedre muskulær 
og nevrologisk evne til å reagere og aksjonere hurtig. 

20–30 min: Situasjonsøving.
Øvelser hvor det blir mange kamplike situasjoner og 
repetisjoner inn mot temaet for trening.

30–40 min: Spill
Spill med ett eller to mål hvor man gjennom 
organisering (banestørrelse og lagorganisering), 
trigger frem mange relevante situasjoner. 

• Alle våre økter tar utgangspunkt i tema som skissert i 
Landslagsskolen. Målet med enhver økt er positiv 
endring av adferd innenfor det gitte temaet. I tillegg 
skal spillerne få referanser på kvalitet, som de skal ta 
med seg hjem i klubbhverdagen.

• Våre økter bygger på forståelsen av at det meste av 
læring skjer implisitt (hjernen og nervesystemet tar 
inn mer enn vår bevissthet klarer å fange opp).

• Det desidert viktigste er at det skapes stor aktivitet og 
at aktiviteten er fotballspesifikk (medspillere, 
motspillere, ball, lengderetning). 
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Hovedramme for gjennomføring av økter



Læring i fotball = 
Forbedre/stabilisere evnen 

til å løse spillsituasjoner

Tema
Felles forståelse: 

«Hva skal vi/jeg utvikle i dag?»

Aktivitetsprinsippet
Mange involveringer og 

repetisjoner

Spesifisitet
Aktiviteten ligner på det som 

skjer i kamp (tid og rom)
Juster vanskelighetsgraden 

ved bruk av tid og rom. 

Trening

Kvalitetsprinsippet
Gjentatte eksplosive aksjoner og 
teknisk utførelse på «maksnivå»
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Arna-Bjørnar omfavner NFFs filosofi knyttet til 
treningsmetodikk handler om at det tekniske, 
taktiske, fysiske og mentale er gjensidig 
avhengig av og uløselig knyttet inn i hverandre, 
og må øves helhetlig i all organisert trening. 
Ved å ta utgangspunkt i spillsituasjoner når man 
organiserer øvelser og aktiviteter, og samtidig 
ivaretar aktivitetsprinsippet (mange repetisjoner 
og involveringer) sammen med 
kvalitetsprinsippet (eksplosive aksjoner og 
konsentrert utførelse), vil man få optimal trening 
også på fysiske parametere. 

Overordnede metodiske retningslinjer
Fotball kjennetegnes ved at man ofte skifter på å være i 
forsvar og angrep. Ta med omstillinger i så mange 
aktiviteter som mulig.
Treningsbelastning = Intensitet x Varighet. For å utvikle 
mer eksplosive spillere, bør vi oftere gå ned på varighet, 
men opp på intensitet i den enkelte spillsekvensen. 

• NED på banestørrelse når man jobber med angrepsspill. 
Utfordre og still krav til spillerne om å verne om ballen. 

• OPP på banestørrelse når man jobber med forsvarsspill. 
Still krav til forflytning i sprinttempo. Ta pause før 
intensiteten deler. 

• VARIASJON mellom å sette i gang spillet fra keeper og å 
ta cornere, innkast dødballer eller sett i gang med duell. 
Igangsettingsmåte avhenger av hvilke tema/fase 
spillerne skal jobbe med på den enkelte treningen. 
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Fotballæring = forbedre/stabilisere evnen til å løse spillsituasjoner.



1000 Touch.                                                
• 2 og 2.                                                                             

• Hermegåsen.                                                                  

• Poeng konge.

• Opprykk ßà Nedrykk.

Frekvens/Reaksjonshurtighet.
• Frekvens – Hurtig forflyttning. 

• Frekvens – Hurtig føring.

• Frekvens – Drepe à Pasning.  

• RH – Konkurranse. 

• RH - Under Press.

• RH - 1v1 – Spurt rundt mål.

Rondo.
• En Touch. 

• To baller – pasningsspill.

• 4v2 - original. 

• 4v2 - Oppspill –> komme etter. 

• 4v2 m/vegger.  

Basis – Søk/Kroppsstilling/Rom.
• Barcelona. 

• Barcelona 3v3/4v4.

• Fire firkanter. 

• Pass and move.  12

Oppvarming 20-25min.

1000 Touch – Utbytte: 

En oppvarming med mye frie bevegelser der spilleren kontinuerlig 

kontrollere ball, orientere seg og reagere på skiftene omgivelser. 
Gjennom å få stort antall ballberøringer i løp av økten utvikler vi 

spillere med god ballforståelse og ferdigheter.      

Frekvens/Reaksjonshurtighet – Utbytte:

Gjennom øvelser med frekvens og reaksjonhurtighet utvikler vi 
spillerens evne til å observere, oppfatte, reagere og forflytte seg 
hurtig. 

Rondo – Utbytte: 

I Rondo får spillerne jobbet med relasjon til lagspillere, enkel 

pasningsteknikk, skape vinkler, kroppsstilling og ro med ball under 
press.  

Basis – Søk/Korppsstilling/Romforståing.

Øvelser som spesifikk utfordrer spillerne på forberedelsesfasen før 
de mottar ball. Spillerne får jobbet med søk og skaffet seg nok 

informasjon til å ta gode valg i neste handling.  



Organisering
• Sett opp et område med 1-2m2 per spillere. 

• Spillerne går sammen 2 og 2 på en ball. 

Beskrivelse
• Spillerne som er i lag beveger seg rundt på område å slår 

ballen til hverandre. 

• Treneren gir forskjellige oppgaver og touch rytmer som 
skal gjennomføres i forkant av hver pasning. 

• Spillerne jobber med touch, samt det å søke etter 
medspiller og rom både med og uten ball. 

Grep/variasjoner
• Variasjon av antall touch og touchrytmer. 

• Må bevege seg slik at medspiller slå mellom/forbi andre 
spillere. 
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Oppvarmingsøvelse: 1000 Touch – 2 og 2. 
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Oppvarmingsøvelse: 1000 Touch – Hermegåsa. 

Organisering
• To og to spillere i lag med hver sin ball på et avgrenset 

område. 

Beskrivelse
• En spillere er fremst å skal føre ballen fritt rundt. Den 

andre skal prøve henge på så tett som mulig. 
• Treneren coacher på korte/tette touch i balanse, hurtige 

vendinger og akselerasjoner/dakselerasjoner. 

Grep/variasjoner
• Størrelse på område. 
• Hindringer eller kjegler gruppen skal føre gjennom for å 

få poeng. 
• Den fremste har ikke ball og er da vanskeligere å følge. 



Organisering
• To spillere sammen der en har ball og den andre har 

ikke. 
• Flere små kjeglemål på et avgrenset område. 

Beskrivelse
• Spilleren med ball skal prøve å føre ballen gjennom 

kjeglemålene. 
• Spillere uten ball skal prøve å vinne ball for så å føre 

gjennom kjeglemål. 
• Treneren coacher på korte/tette touch, sette skjerm 

og rykke ut av finter. 

Grep/variasjoner
• Bane størrelse og tid på omgangen. 
• Antall mål. 
• Regler for føring: Høyre, venstre. 

15

Oppvarmingsøvelse: 1000 Touch – Poengkrig. 



Organisering
• Lag 2-3 firkanter med 5-8 spillere med en ball i hver. 

• Gi firkantene liga navn: Champions League, 
Toppserien, 1.div. 

Beskrivelse
• Generell: Spillerne fører ball rundt i forkanten. Start 

gjerne med et antall forskjellige føre rytmer før 
konkurransen avslutter oppvarmingen.  Eks: Utsiden, 
innside, rulle, høyre, venstre, fra en for til den andre 
osv... 

• Konkurranse: Spillerne kontrollerer sin egen ball og 
prøver å sparke ut andre sin. Sparker de ut en ball 
får de rykke opp, blir deres ball sparket ut rykker de 
ned. Ryker du ut av nederste divisjon, så kommer du 
inn igjen. Står en spiller alene igjen i øverste divisjon 
er han mester. 

• Treneren coacher på: korte/tette touch, sette 
skjerm, kontinuerlig søk på ledig rom og spillere. 

Grep/variasjoner
• Størrelse på firkanten. 

• Regler. 

• Oppgaver for å komme inn igjen. 
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Oppvarmingsøvelse: 1000 Touch – Opprykk - Nedrykk. 



Organisering
• Sett opp 3-5 rekker med 4-6 spillere. 

Beskrivelse
• Frekvens: Spillerne jobber fram og tilbake mellom gul og 

rød kjegle i 8-10 sek. Fokus på å la beina gå hurtig mens 
overkroppen er oppreist og i balanse.

• Reaksjonshurtighet: Spillerne starter med å tråkke fram og 
tilbake over linjen på signal fra trener. På nytt fargesignal
spurter de ut til rett kjegle. 

Grep/variasjoner
• Sidestilt, ryggende, først til en farge, så til neste kjegle 

m.m. 
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Oppvarmingsøvelse: Frekvens/Reaksjonshurtighet - Landslagsskolen.  



Organisering
• Del inn i to lag 5-7 spillere per lag. 
• Still lagene opp på to rekker. 

Beskrivelse
• Variant 1: Trener sier en farge og spillerne løper den veien 

og det er første man til å skyte ballen i mål. 
• Variasjon 2: Treneren står med to vester med forskjellig 

farge i hånden. Han er bare synlig for ene laget. Spilleren 
som kan se treneren spurter mot den fargen treneren 
løfter.  Den andre spilleren skal reagere på bevegelsen og 
prøve å komme før frem og sette ballen i mål. 

• Variasjon 3: Et av lagene skal spurte til en side. Det andre 
laget skal reagere og komme før dem.

Grep/variasjoner
• Det er lov å finte (på variasjon 2 og 3). 
• Det er nok å ta den som starter bevegelsen på skuldere. 
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Oppvarmingsøvelse: Frekvens/Reaksjonshurtighet .  



Organisering
• Sett opp 3-5 rekker med 4-6 spillere. 

Beskrivelse
• Frekvens: Spillerne fører ballen i maksimal fart over til 

motsatt side. 
• Fokus på mange korte touch, oppreist overkropp og blikket 

opp fra ball og framover.
• Det starteren spiller fra hver rekke, så de må opp med blikket 

for ikke å krasje.  

Grep/variasjoner
• Touch Rytmer. 
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Oppvarmingsøvelse: Frekvens – Føring. 



Organisering
• Sett opp 3-5 rekker med 4-6 spillere. 

Beskrivelse
• Frekvens: Spillerne slpår pasning fra en side til med spiller på 

andre siden for å å rygge bakerst i køen. 
• Fokus på hurtig «drepe» ballen i mottaket og sende en 

pasning tilbake. 
• Balanse i mottak og avlevering. 
Grep/variasjoner
• Antall touch før pasning. 
• Pasningsteknikk. 
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Oppvarmingsøvelse: Frekvens – Føring – Drepe à Pasning. 



Organisering
• Sett opp to rekker med et småmål rett ovenfor. 
• En rekke har ball. 

Beskrivelse
• Rødt lag har ball – Når rød spiller starter med ball skal 

svart spiller starte for å prøve og ta igjen rød spiller å 
hindre avslutning. 

• Når det går en avslutning kan neste spiller i køen starte.   
• Etter X antall runder bytter lagene hvem som har ball. 

Grep/variasjoner
• Lengde på banen. 
• Antall mål. 
• Store mål med keeper. 
• Spille ball opp på trener og få den igjen som start. 
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Oppvarmingsøvelse: Frekvens/Reaksjonshurtighet avslutning under press.  



Organisering
• Sett opp to rekker med et småmål rett ovenfor. 
• Begge rekker har ball. 

Beskrivelse
• En spiller starter som forsvarer og en spiller fra motsatt rekke 

starter med å sette fart på. 
• Når angripende spiller avslutter skal han/hun spurte rundt 

ett av målene og  bli forsvarer.
• Neste angriper starter i det avslutningen går. 
• Etter X antall runder bytter lagene hvem som har ball. 

Grep/variasjoner
• Lengde på banen. 
• Antall mål. 
• Store mål med keeper. 
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Oppvarmingsøvelse: Frekvens/Reaksjonshurtighet 1v1. 



Organisering
• 4-8 spillere i en sirkel. 
• En ball i sirkelen. 

Beskrivelse
• Ballen skal spilles på et touch mellom spillerne. 

Grep/variasjoner
• Konkurranse der spilleren mister «liv» når ballen går ut 

av spill. 
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Oppvarmingsøvelse: Rondo - En touch.



Organisering
• 4 spillere i en fikant. 
• To ball per firkant.

Beskrivelse
• En spiller er i press. 
• Spilleren som blir presset skal spille ballen til 

ledig alternativ. 
• Vinner presspiller ballen bytter han plass med 

spilleren som mistet ballen. 

Grep/variasjoner
• Konkurranse der spilleren mister «liv» når ballen 

går ut av spill. 
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Oppvarmingsøvelse: Rondo – To balle pasningsspill.



Organisering
• Fire angrepsspillere med ansvar for hver sin side i firkanten. 
• To forsvarsspillere inne i firkanten. 

Beskrivelse
• Røde spillere skal holde ballen i «laget» gjennom å spille til 

hverandre. Enhver pasning må passere to linjer i firkanten. 
• Blått lag skal forsøke å vinne ball / stenge pasningsvinkler.

Grep/variasjoner
• Antall spillere, firkantstørrelse, touchbegrensinger, røde 

spillere kan gjøre seg spillbare inne i firkanten, joker inne i 
firkanten. 
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Oppvarmingsøvelse: Rondo - Standard.



Organisering
• Fire angrepsspillere inni et rektangel ca 5-10m. 
• En forsvarer i hver firkant av rektangelet. 

Beskrivelse
• Det skal til en hver tid være 3 angrepsspillere i den firkanten 

ballen er i. De holder ballen i laget og søker hele tiden etter 
muligheten til å spille opp medspiller i den andre firkanten.

• En forsvarer er i firkanten der ballen er, mens den andre står 
på linjen mellom firkantene og prøver å hindre oppspillet.

• Skifter ballen firkant, så skal to angripere flytte etter å skape 
overtall i den nye firkanten. 

Grep/variasjoner
• Firkantstørrelse og touchbegrensinger.
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Oppvarmingsøvelse: Rondo 2 – 4v2 Oppspill à Flytte etter.
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Organisering
• To lag med 4/5 spillere på hvert lag. 
• En spiller fra hvert lag på kortsidene ovenfor hverandre. 
• 2v2/3v3 i midten. 

Beskrivelse
• Laget som har ball kan bruke sine vegger og skal holde 

ballen i laget. 
• Dersom laget som jager i midten vinner ball, skal de spille 

med sine vegger. 
• Treneren coacher på forberedelsesfasen: søk , 

kroppsstilling og 1.touch. 

Grep/variasjoner 
• Antall spillere 
• Bruk av joker.
• Det er lov å spille fra vegg til vegg å komme etter med 

spillerne i midten. 

Oppvarmingsøvelse: Rondo– 4v2 m/vegger. 



Organisering
• Sett opp en firkant i midten og fire rekker med 2-3 

spillere rundt. 
• 2-3 spillere starter i midten.
• Den fremste spillere i 3 av rekkene har ball. 

Beskrivelse
• En av spillerne i midten møter inn i firkanten og får ball. 

Spilleren ta ballen med seg mot den firkanten hvor det 
ikke er ball. 

• Spilleren spiller en vegg med den ledige rekke og går inn 
bakers. Den som var fremst i rekken går inn i forkanten. 

• Så snart forrige spiller har møtt inn i firkanten i midten og 
tatt med seg ball ut, så fyller en ny spiller på. 

• Treneren coacher på forberedelsesfasen: søk , 
kroppsstilling og 1.touch. 

Grep/variasjoner
• Spillerne rundt kan spille ballen til ledig rekke slik at 

spilleren i midten må foreta nytt søk og ombestemme 
seg. 
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Oppvarmingsøvelse: Basisferdigheter - Barcelona. 



Organisering
• Sett opp en stor firkan 20*20/25*25m og en 

mindre firkant 5*5m i midten. 
• Del inn i 2 lag 3v3/4v4. 

Beskrivelse
• Ballbesittende lag skal bearbeide ball og prøve å 

spille en spiller opp inni den lille firkanten. 

• Når spiller mottar ball i den lille firkanten skåres det 
poeng ved å enten føre ballen over sidelinjen eller 
spille en annen på laget som kan føre over en 
sidelinjen.

• Treneren coacher på forberedelsesfasen: søk , 
kroppsstilling og 1.touch. 

Grep/variasjoner
• Antall spillere, firkantstørrelse, touchbegrensinger, 

røde spillere kan gjøre seg spillbare inne i firkanten, 
joker inne i firkanten. 

• Forsvarende lag har ikke lov å oppholde seg i 
firkanten. 
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Oppvarmingsøvelse: Basisferdigheter – Barcelona 4v4. 
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Oppvarmingsøvelse: Basisferdigheter - Fire firkanter. 

Organisering
• To lag med 4 spillere på hver + 1-3 jokere. 

• Sett opp en bane med 4 like store firkanter inni en stor en(12*12 –
20*20m).

• En rød og en svart spiler i hver firkant. 

Beskrivelse
• Når det røde laget har ball skal de holde ballen i laget, men hver spiller 

har kun lov å bevege seg i sin firkant. 

• Det svarte laget forsvarer i sin firkant. 

• Jokerne kan bevege seg fritt, men ikke oppholde seg i samme firkant 
samtidig. 

• Treneren coacher på forberedelsesfasen: søk , kroppsstilling og 1.touch. 

Grep/variasjoner 
• Antall spillere (fire–ti spillere på hvert lag).

• Bruk av joker.

• Touchbegrensninger. 
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Oppvarmingsøvelse: Basisferdigheter - Pass and move.

Organisering
• 10-12 spillere delt inn i to lag. 
• 2-3 baller i spill. 
Beskrivelse
• Lagene slår pasninger fritt til hverandre. 
• Det kan settes inn 1-2 motspillere som skal jakte ball. 
• Treneren coacher på forberedelsesfasen: søk , 

kroppsstilling, 1.touch og pasningsstolthet. 

Grep/variasjoner 
• Rødt har kun lov å slå til svart og omvendt.
• Bruk begrepene sone 1(nærmeste spillere) og sone 2(spiller 

lengre vekke) der det kun er lov å slå til spillere i sone 2.   
• Touchbegrensninger. 
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Situasjonsøvelser 20-30min: 

Bearbeiding.
• Vendingsspill/Oppspill. 
• Posession i formasjon. 
Omstilling AàF - Høyt press. 
• Press Box  àIsolasjonspress.
• Press Box à 2 og 2. 
• Press Box à med mål.
• Omstillingposession.
Omstilling FàA – Overgang. 
• Kontringsøvelse. 
Score mål/Hindre mål. 
• 1v1/2v2 – Småmål.
• 1v1/2v2 – Store mål.
• 3v2 m/omstilling.
• 3v2 – Boksspill.  
• Langskudd spill. 
• Best i box.

Bearbeiding: 
- Igangsetting bakfra for å gi våre spillere mange repetisjoner med ball under 
press. 
- Vendingsspill for å dra i motstanders ledd og skape rom til å spille framover i 
banen, gjerne gjennom motstanders ledd. 

Omstilling AàF: 
- Hurtig omstilling for å gjenvinne ball etter balltap. 
- Tydelig og samlet heving av presset på press-signaler hos motstander. 
- Ønske å vinne ballen på motstanders halvdel. 

Omstilling FàA: 
- Ta kontringsmuligheter ved ballgjenvinning og ubalanse hos motstander. 

Score mål/Hindre mål:
- Ha gode 1v1 ferdigheter i forskjellige situasjoner offensivt og defensivt. 
- Skape å utnytte overtall på siste tredjedel og  avslutte angrep. 
- Vinne dueller i egen og motstanders 16m. 
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Situasjonsøvelse: Bearbeiding - Vendinsspill/oppspill. 

Organisering
• Del inn i 3 lag (5-8 spillere per lag). 
• Bane 60*40m med 2 småmål i hver ende.
• Lag en sone i midten 5m lang og en korridor i hver sone på 

siden av midtsonen.  

Beskrivelse:
• Lagene fordeler seg i hver sin sone.
• Laget som har ball skal bearbeide ball, spille av presset fra 

hvit lag og prøve å få spilt ballen over til svart enten via 
korridor på sidene finne en svart spiller som enten vender 
opp eller legger igjen og rødt spiller gjennom direkte. 

• Hvitt lag i midtsonen skal sende halve laget i press og resten 
skal prøve å hindre rødt og svart å spille gjennom i 
korridorene eller spille opp i midtsonen. 

• Om de hvite spillerne i press vinner ballen skal de prøve å 
skåre på småmålene. 

• Treneren coacher lagene på å vende spille og hele tiden leite 
etter møtebevegelser i «mellomromssonen».

Grep/variasjoner
• Antall spillere og banestørrelse. 
• Spill på store mål med keeper. 
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Situasjonsøvelse: Bearbeiding – Spille av press. 

Organisering
• Del banen opp i 3 soner. 
• Del inn i to lag der Keeper + forsvar er to i overtall 

mot motangrepsspillere.  
• Lag en midtsone for midtbanespillere. Ha to 

midtbanespillere inni den sonen (evt. mot en 
motspiller). 

Beskrivelse:
• Start med ballen hos keeper. Spill av presset og spill 

opp en sentral midtbane i sonen. Midtbanespillerne 
skaper et overtall og enten fører inn i angrepssonen 
eller spiller opp en angrepsspiller og kommer etter. 

• En av backene kan bli med inn i angrepssonen. 
• Ved skåring starter laget som skåret og motsatt. 
Grep/variasjoner 
• Regler ut i fra hva en vil få frem. Eks: Må ha en 

spillvending før angrep. 
- Forsvare må være på midten for at målet skal telle. 
- Back skal være kommet inn i angrepssonen. 
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Situasjonsøvelse: Høyt press – Press box/Isolasjonspress. 

Organisering
• To lag med like mange spillere 4-6 spillere per lag. 
• Del banen i to rektangler med 2 små mål i hver ende. 

Beskrivelse:
• Et lag holder ballen i laget. 
• Det andre laget sender inn 2-3 spillere i press. 
• Dersom pressende lag vinner ball skal de score på 

småmålet på motstanders side. 

Grep/variasjoner 
• Touchbegrensninger. 
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Situasjonsøvelse: Høyt press – Aggressivt press. 

Organisering
• To lag med like mange spillere og en keeper i mål.  
• Ett lag sprer seg rundt i 16m. Det andre laget stiller 

seg ved stolpene. 
Beskrivelse:
• I det treneren setter i gang en ball på laget i 16m 

starter en spiller fra hver stolpe med å spurte i press. 
• På signal fra trener kommer flere spillere i press. 
• Etter X antall pasninger kan laget med ball score. 
• Ved ballvinning skal laget i press avslutte fortest 

mulig. 
• Lagene bytter hvem som er i press på tid. 
Grep/variasjoner 
• Antall spillere (6–10 spillere på hvert lag).
• Touchbegrensninger. 
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Situasjonsøvelse: Høyt press – Isolasjonspress. 

Organisering
• Tre lag med 5 spillere og to keepere. 

Beskrivelse:
• Rødt og svart lag er på lag. Rødt lag har fire kanter og 

en joker i midten. 
• Rødt og svart skal holde ballen i spill mellom seg. 
• Hvit lag skal jage og prøve å score ved ballvinning. 

Grep/variasjoner 
• Antall spillere per lag. 
• Bruk av joker/antall jokere.
• Touchbegrensninger. 
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Situasjonsøvelse: Omstillingpossession. 

Organisering
• Tre lag med 4-5 spillere.

Beskrivelse:
• Hvit lag har to vegger og to jokere i midten.  
• Rødt og svart lag spiller mot hverandre. Laget som 

har ball sprer seg ut på sidene og bruker hvit lag til 
å spille ut laget i press. 

• Ved ballvinning skal laget i press kjapt omstille og 
komme seg ut på sidene og laget på sidene kjapt 
inn å prøve å vinne tilbake ball. 

• Bytte av lag skjer på tid. 

Grep/variasjoner 
• Antall spillere per lag. 
• Bruk av joker/antall jokere.
• Touchbegrensninger. 
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Situasjonsøvelse: Omstilling FàA Overgang – Kontring. 

Organisering
• Del inn i to lag inni 16m. 
• Sett et mål på midtbanen og et oppspillspunkt på buen. 

Beskrivelse:
• Lagene spiller Posession i 16m. 
• Når et lag vinner ball skal de to første spillerne som er på 

ball prøve å spille opp oppspillspunktet og laget skal komme 
etter å prøve og skåre. 

• Laget som taper ball skal forsvare seg mot kontringen.  
• Treneren coacher på å bedømme klima for overgang og å 

komme etter når laget kjører kontring. 

Grep/variasjoner
• Antall spiller og banestørrelse. 
• Touchbegrensinger. 
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Situasjonsøvelse: Score mål/Hindre mål – 1v1/2v2 – Små mål. 

Organisering
• To lag med like mange spillere. 
• To småmål på hver side. 

Beskrivelse:
• Lagene spillere 2v2/1v1 på tid. 
• Treneren står og spiller inn baller og holder tellingen. 

Grep/variasjoner 
• Antall spillere (fire–ti spillere på hvert lag).
• Bruk av joker.
• Touchbegrensninger. 
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Situasjonsøvelse: Score mål/Hindre mål – 1v1/2v2 – Store mål. 

Organisering
• To lag med like mange spillere. 
• En keeper i hvert mål. 

Beskrivelse:
• Lagene spiller mot hverandre 1v1/2v2. 
• Neste i køen inn når det scores mål. 
• Trener står klar å forer lagene med baller. 

Grep/variasjoner 
• Antall spillere (fire–ti spillere på hvert lag).
• Små mål
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Situasjonsøvelse: Score mål - 3v2.

Organisering:
• Sett opp en bane på 16m bredde og 30-40m lengde. 
• En keeper i mål. 
• Del gruppen inn i grupper på 3.  

Beskrivelse:
• Svart forsvarer spiller ballen opp til rød angriper. Den som 

spiller ballen skal spurte rundt en kjegle. 
• Rødt lag angriper 3v2 og prøver å utnytte 

overtallssituasjonen og score, før forsvareren som spurter 
kommer seg på plass igjen. 

• Dersom forsvarende lag vinner ball skal de kontre å score på 
små mål. 

• Etter avsluttet runde går angripende lag inn som forsvarer 
etterpå.  

Grep/variasjoner
• 2v1
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Situasjonsøvelse: Score mål - 3v2 – Boxspill.

Organisering:
• Sett opp en bane (dobbel 16m)
• En keeper i hvert mål
• 2 forsvarere på hver side og 2-3 angriper på hver side + 

kanter. 
Beskrivelse:
• Ball settes i gang på angriperne på en side. De prøver å 

skape overtall å avslutte eller spille ut kant og avslutte på 
legg.

• Dersom forsvarerne vinner ballen spiller de opp angriperne 
motsatt. 

• Dersom ballen går ut av spill går uten at det blir scoring, så 
settes det i gang ball på motsatt angriper. 

• Ved scoring får laget angripe på nytt. 

Grep/variasjoner
• Flere/færre spillere i overtall. 
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Situasjonsøvelse: Langskuddspill.

Organisering:
• Sett opp en bane med to store mål og 2 spillsoner og en 

skuddsone. 
• En keeper i hvert mål
• 3+1 v 1 i hver spillsone.

Beskrivelse:
• De tre med ball skal spille ut presspiller og ta med seg 

ballen inn i skuddsone for å gå på skudd. 
• Når et lag tar ballen med seg inn i skuddsonen, kan en 

forsvarer fra det andre laget støte ut for å blokere.   
• Spissen jakter returer. 

Grep/variasjoner
• Finvolver spiss som oppspillspunkt. 
• Gi mulighet til å spille fri spissen i motstanders sone.
• Dropp midtsonen for å li mindre tid til å ta valg. 
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Situasjonsøvelse: Score mål/Hindre mål – Best i box. 

Organisering
• Sett opp en forsvarsfirer, 1-2 midtbanespillere og keeper i 

mål på forsvarende lag.  
• Sett opp en angrepsrekke på angripende lag 3-4 spillere i 

boks. 
• Sett opp 2 kanter/backer ute på hver siden. 
Beskrivelse:
• En trener står med ballmagasin å forer baller ut på kanter 

eller spiller opp spiss. 
• Angripende lag skal prøve å score ut i fra situasjonen som 

oppstår. 
• Forsvarende lag skal reager og forsvare målet og få ballen 

bort fra farlig område ut i fra situasjonen som oppstår. 
Grep/variasjoner 
• Antall spillere (fire–ti spillere på hvert lag).
• Bruk av joker.
• Touchbegrensninger. 
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Situasjonsøvelse: Score mål/Hindre mål – Best i box. 

Organisering:
• To lag med like mange spillere, en keeper i mål og 

en spiller på dødlinjen. 
• Lagene stiller seg på to kjegler rett utenfor 16m –

angripende lag nærmest spiller på dødlinjen.  

Beskrivelse:
• Angriper spiller ballen ut til spiller på dødlinjen og 

gjør en bevegelse for å komme fri fra forsvarer. 
• Forsvarer har to touch til å spille ballen inn i boks. 

Grep/variasjoner: 
• Konkurranse. 
• Scorer du får du angripe igjen. 
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Spill 2v2 – 11v11 - 30-40min. 

Antall:                                 
• 2v2/3v3. 
• 4v4/5v5.  
• 6v6/8v8.
• 9v9/11V11

Organisering:

Tid:                                                                                     
30 sek – 2 min.
1 – 4 min.
3 - 8 min.
5-12 min.

Banestørrelse:
20*25m.
25*30m.
Dobbel 16m.
16m til 16m.

Grep/variasjoner:
• Bytte på hvert mål. 
• Bruk av joker – Skape overtall.
• Vinnerlaget står. 
• Touchbegrensninger.
• Sette i gang ball fra ny/konstruert situasjon.  


