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Trenerveileder – Tjensvoll FK 
 

Hensikten med dette dokumentet er å være en veileder til trenere i barnefotballen i Tjensvoll FK og 

er et supplement til sportsplanen som er mer generell .  

Dokumentet er baserer seg på materiale som er tilgjengelig i treningsøkta.nos om har vært tema på 

flere trenerforum i Tjensvoll FK de siste årene. Den inneholder en veiledning med god prinsipper for 

gjennomføring av en treningsøkt i tillegg til et utvalg av ferdiglagede treningsøkter for barn i alderen 

6-10 år.  

Dokumentet inneholder eksempler på treningsøkter for nybegynnernivå og øvet nivå. Trenere må 

selv vurdere hvilket nivå hver enkelt spillergruppe besitter ved valg av øvelser. Mange av øvelsene 

kan brukes i hele alderstrinnet 6-10 år med ulike variasjoner av øvelsene.  

Det oppfordres til å legge opp til differensierte øvelser på treningsøktene der en del av 

spillergruppen gjerne har en øvelse for nybegynner og en del av gruppen har en øvelse for øvet nivå. 

Husk at det er viktig å finne balansegangen mellom mestringsfølelse og utfordringer. Trenere skal 

prøve å legge til rette for at alle spillere både skal ha øvelser både på et nivå de mestrer godt og på 

et nivå de strever med.  

Klubben oppfordrer trenere og lagledere sterkt til å aktivt ta i bruk treningsøkta.no som et 

hjelpemiddel til planlegging og gjennomføring av treningsøktene. På treningsøkta.no kan hver enkelt 

trener også legge til egendefinerte treningsøkter med et utvalg av øvelser fra øvelsesbiblioteket.  

Relevante linker på treningsøkta (bruker behøves):   

Link til øvelsesbibliotek 

Link til ferdiglagede treningsøkter 

Han en god treningsøkt.  

Med vennlig hilsen Sportslig Utvalg i Tjensvoll FK 

http://www.treningsøkta.no/
https://no-fotball.s2s.net/library.php?section=library&subsection=practices&lid=20&network_id=3
https://no-fotball.s2s.net/readymade-sessions/collections/view/?id=10604


 

 

Gjennomføring av økta 
 

 
 
 

1. Organisering 
a. Tenk økta i en helhet, slik at organisering fra øvelse til øvelse 

trenger minimal omorganisering. 
b. Kom raskt i gang med den første aktiviteten. Hvis du kan greie å 

organisere den første aktiviteten noen minutter før selve 
treningen er i gang så er dette optimalt. 

c. Sørg for at du har forberedt neste aktivitet mens spillerne allerede 
er opptatt av en annen aktivitet – unngå alle former for tidstap. 

d. Vær tydelig på inndeling av grupper/lag. 
e. Bruk tydelige markeringsvester slik at spillerne har en klar 

oppfatning av medog motspillere. 
f. Avgrens aktivitetsområdet tydelig med kjegler/hatter. 
g. Sørg for at dere har nok baller tilgjengelig. 
h. Vær tydelig på hvilke betingelser og regler som ev. gjelder 

for aktiviteten. i. Kom raskt i gang med nye aktiviteter etter 
å ha stoppet den foregående aktiviteten. 

 

 

2. Aktivitetsprinsippet 
a. Det viktigste og mest avgjørende prinsippet for at læring og 

utvikling i det hele tatt skal kunne skje er aktivitetsprinsippet. 
b. La aktiviteten foregå mest mulig uhindret. 
c. Unngå lange sekvenser med stopp hvor du som trener blir 

stående å prate til spillerne. 
d. Unngå å samle spillerne ofte – bruk heller stemmen mens 

spillerne står ute i aktiviteten (hvis du har valgt å stoppe 
aktiviteten). 

e. Bruk flytende coaching, dvs. gi tilbakemelding mens aktiviteten 
pågår. 

 

 

3. Tilpasninger og justeringer 
a. Ut fra den planen du har lagt for treningen så vil det svært ofte 

være behov for tilpasninger og justeringer underveis for å 
skape optimale læringssituasjoner. 

b. Trenere som evner å tilpasse og justere underveis viser at de 
har forstått fotball på en god måte – det er ikke noe nederlag 
knyttet til dette. 

c. c. Kanskje må øvingsområdet gjøres mindre – eller større? 
Kanskje må du endre litt på lagene? Kanskje må du justere 
regler og betingelser fortløpende? 

 

 

  



 

 

4. Oppfølging av spillerne i spillaktiviteter 
a. Vi ønsker at du som trener bruker mye tid på ulike spillformer. 
b. Vi ønsker videre at du har et aktivt pedagogisk forhold til disse 

spillaktivitetene. 
c. Hovedtilnærmingen bør være basert på at du opptrer som en 

veileder og ikke som en fotballfasit. 
d. Det er spillerne som skal lære – de må derfor være aktivt 

involvert i både å 
e. oppdage utfordringer og løse utfordringer. 
f. Du kan gjennom å stanse enkelte spillsituasjoner henlede 

spillernes oppmerksomhet mot en spesifikk utfordring. 
g. Ved å skape slike gode læringssituasjoner, ved å stille gode 

spørsmål, ved å gi råd og tips legge til rette for at spillerne får 
en økt bevisstgjøring og forståelse for spillet. 

 

 

5. Tilbakemeldinger 
a. For å unngå at du stopper aktiviteten ofte så ønsker vi at du 

heller bruker en flytende coaching eller tilbakemelding mens 
aktiviteten pågår. 

b. Tilbakemeldinger bør understøtte både gode valg, god utførelser 
og gode intensjoner. 

c. Når du «fryser» i spillet må du gjenskape situasjonen slik at 
spillerne ser og forstår ditt «bilde». Spillerne flyttes tilbake til 
utgangspunktet. Treneren stiller spørsmål og gir «svar» gjennom 
å vise mulige løsninger. 
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Denne treningsøkta tilhører nivå 1 i utviklingsplan:  
NFF skoleringsplan 6-12 år  

Tittel på nivået Lek med ball 

Aldersgruppe Økter 6 år 

Laget av Norges Fotballforbund (Alpha) 

Økt nummer 1 av 6 

Total varighet Spillere: 60 min 
Målvakter: 60 min  

Tittel på denne treningsøkta  

Lek med ball, økt 1  
 
 
OPPVARMING  

Varighet: spillere - 20 min, målvakter 
- 20 min  

 

 
Sjef over ballen 
Leik 
Hermegåsa 
(For utespillere og målvakter) 
Varighet 10 min 
 
Organisering: 
- Alle spillerne har en ball hver på en lang rekke 
- Den som er først i køen dikterer hva de bak skal gjøre. På signal fra 
treneren eller etter en viss tid så går han eller hun som var foran bakerst 

og vi får en ny i front som de andre skal herme etter 
 
Læringsmomenter: 
- Ballkontroll, mange touch nærme kropp 
- Bruke begge bein 
- Få opp blikket 
- Varier tempo i føringa 
 
Variasjoner: 
- Trener kan oppfordre til å prøve på nye finter eller føringsteknikker slik 
at alle må utfordre seg selv på å prøve nye ting 

 

 
Sjef over ballen 

Leik 
Føre i firkant - kontroll over egen ball 
(For utespillere og målvakter) 
Varighet 10 min 
 
Organisering: 
6 spillere med ball fører fritt i firkant 10 x 10m . Ta med ball i ledig rom. 
 
Variasjoner: 
Innside, ytterside, såle og begge føtter. Trangt rom = korte brøringer, stort 
rom = lengre berøringer. Tempoendring i forhold til rom. 

 

  

http://www.treningsøkta.no/
https://no-fotball.s2s.net/events/sessions/view/?id=3354649
https://no-fotball.s2s.net/events/sessions/view/?id=3354649
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HOVEDDEL  Varighet: spillere - 25 min, målvakter - 25 min  

 

 

Smålagsspill 
Spill to mot to 
2 mot 2 med to små 
mål 
(For utespillere og 
målvakter) 
Varighet 25 min 
 
Kommentar 
Øvelsen begynner med to mål, så kan den utvides til 
fire. 

 
Organisering: 
- 15x20m 
- Spill 2 mot 2 med mulighet til å score i 2 
forskjellige mål 
 
Læringsmomenter: 
- Hvordan tar jeg i mot ballen når jeg får den? 
- Hvilket mål ønsker vi å score på? 
- Skal jeg beholde selv eller spille? 
 
Variasjoner: 

- Varier banestørrele 

 
AVSLUTNING  Varighet: spillere - 15 min, målvakter - 15 min  

 

 
Scoringstrening 
På mål 
Føring og avslutning 
(For utespillere og 
målvakter) 

Varighet 15 min 
 
Kommentar 
Husk å organisere med mange mål slik at det ikke 
blir kø! 
 
Organisering: 
- Alle spillerne har en ball hver 
- 1A fører ballen mot mål med mange berøringer og 
skal avslutte før han eller hun kommer til et punkt 
eller linje 

- Unngå kø og kjør denne øvelsen på flere mål 
samtidig! 
 
Læringsmomenter: 
- Føre med kontroll frem til linje og avslutte 
- Prøv forskjellige typer føringer i forskjellige tempo, 
lek med touchen, vi har ikke press 
 
Variasjoner: 
- Legge inn passiv motstand fra forskjellige vinkler 
- Variere avstanden til mål 

 

  

http://www.treningsøkta.no/
https://no-fotball.s2s.net/events/sessions/view/?id=3354649
https://no-fotball.s2s.net/events/sessions/view/?id=3354649
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Denne treningsøkta tilhører nivå 1 i utviklingsplan:  
NFF skoleringsplan 6-12 år  

Tittel på nivået Lek med ball 

Aldersgruppe Økter 6 år 

Laget av Norges Fotballforbund (Alpha) 

Økt nummer 2 av 6 

Total varighet Spillere: 60 min 

Målvakter: 60 min  

Tittel på denne treningsøkta  

Lek med ball, økt 2  

 

OPPVARMING  Varighet: spillere - 25 min, målvakter - 25 min  

 

 
Sjef over ballen 

Ballkontroll 
Føring gjennom porter 
(For utespillere og målvakter) 
Varighet 10 min 
 
Organisering: 
- Banestørrelse ut i fra antall 
- Alle spillerne har en ball hver 
- Sett opp mange små kjeglemål innenfor den større firkanten 
- Spillerne skal føre ballen med kontroll gjennom portene, i tilfeldig 
rekkefølge 
- Varier ofte hva slags type føring vi bruker, hvilket ben 

 
Læringsmomenter: 
- Ballkontroll, mange berøringer på ball 
- Bruke forskjellige deler av foten, lek med touchen! 
- Kan jeg ha ballen lengre unna meg selv? 
 
Variasjoner: 
- Telle antall porter man rekker og føre gjennom, trigger tempo i føringen 

 

 
Sjef over ballen 
Leik 
Krabba 

(For utespillere og målvakter) 
Varighet 15 min 
 
Organisering: 
- Alle spillerne har en ball hver i begge ender av et avgrenset område. 
Størrelse ut i fra antall. 
- Start med 2 eller 3 krabber i midten (disse sitter). 
- På trenerens signal fører alle spillerne ballen gjennom krabbeland 
- Mister man ballen blir man krabbe 
 
Læringsmomenter: 
- Hvor er det plass til å føre forbi? 

- Ballkontroll, med mange touch nærme seg selv 
- Hva slags vendinger bruker jeg oftest her, hvordan vender jeg da? 
- Bruk begge bein 
 
Variasjoner: 
- Varier størrelsen på området slik at romforholdene endrer seg 

 

  

http://www.treningsøkta.no/
https://no-fotball.s2s.net/events/sessions/view/?id=3354650
https://no-fotball.s2s.net/events/sessions/view/?id=3354650
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HOVEDDEL  Varighet: spillere - 25 min, målvakter - 25 min  

 

 

Smålagsspill 
Spill to mot to 
2 mot 2 med to små 
mål 
(For utespillere og 
målvakter) 
Varighet 25 min 
 
Kommentar 
Øvelsen begynner med to mål, så kan den utvides til 
fire. 

 
Organisering: 
- 15x20m 
- Spill 2 mot 2 med mulighet til å score i 2 
forskjellige mål 
 
Læringsmomenter: 
- Hvordan tar jeg i mot ballen når jeg får den? 
- Hvilket mål ønsker vi å score på? 
- Skal jeg beholde selv eller spille? 
 
Variasjoner: 

- Varier banestørrele 

AVSLUTNING  Varighet: spillere - 10 min, målvakter - 10 min  

 

 
Scoringstrening 
På mål 
Nettsus 
(For utespillere og målvakter) 
Varighet 10 min 
 

Organisering: 
Her skal det scores! 
Spillerne har en ball hver som ligger død. Skyt ballen så den treffer nettet 
uten at den berører bakken. 
Øk avstanden etter hvert. Tilpass etter ferdighetsnivå 
 
Læringsmomenter: 
Tilslagsteknikk 

 

  

http://www.treningsøkta.no/
https://no-fotball.s2s.net/events/sessions/view/?id=3354650
https://no-fotball.s2s.net/events/sessions/view/?id=3354650
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Denne treningsøkta tilhører nivå 1 i utviklingsplan:  
NFF skoleringsplan 6-12 år  

Tittel på nivået Lek med ball 

Aldersgruppe Økter 6 år 

Laget av Norges Fotballforbund (Alpha) 

Økt nummer 3 av 6 

Total varighet Spillere: 60 min 

Målvakter: 60 min  

Tittel på denne treningsøkta  

Lek med ball, økt 3  

 

OPPVARMING  Varighet: spillere - 20 min, målvakter - 20 min  

 

 
Sjef over ballen 

Ballkontroll 
Føring gjennom porter - 
ulike gir 
(For utespillere og 
målvakter) 
Varighet 10 min 
 
Organisering: 
- Størrelsen på firkant ut i fra antall 
- Sett opp mange små kjeglemål rundt i firkanten 
- Vi går sammen 2 og 2 og skal slå pasninger til 
hverandre gjennom porten. 1 poeng for hver pasning 

som går gjennom porten og blir tatt i mot med 
kontroll på andre siden 
 
Læringsmomenter: 
- Bruk blikket, hvor er det ledig port, hjelp 
hverandre. Komme seg fra trangt til ledig 
- Når spiller jeg pasningen? 
- Treffpunkt på ball 
- Standfoten peker dit jeg slår! 
 
Variasjoner: 

- Lag kjegle målene større/mindre og ha færre/flere 

 

 
Sjef over ballen 
Leik 
Nappe hale 
(For utespillere og 
målvakter) 
Varighet 10 min 
 
Organisering: 
Inne i en firkant har spillerne en ball hver. I tillegg har 
spillerne festet overtrekksvesten bak i bukselinningen 
(som en hale). Med kontroll over egen ball skal 

spillerne forsøke å nappe "halen" fra de andre spillerne. 
Den som har flest "haler" når treneren stopper øvelsen 
har vunnet. 
 
Læringsmomenter: 
Kjappe føtter, orientering og ballkontroll. 
 
Variasjoner: 
Antall spillere, banestørrelse og tidsintervall. 

  

http://www.treningsøkta.no/
https://no-fotball.s2s.net/events/sessions/view/?id=3354651
https://no-fotball.s2s.net/events/sessions/view/?id=3354651
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HOVEDDEL  Varighet: spillere - 30 min, målvakter - 30 min  

 

 
Smålagsspill 
Spill to mot to 
2 mot 2 + keeper og 
joker 
(For utespillere og 
målvakter) 
Varighet 30 min 

 
Kommentar 
Joker bør være en voksenperson som kan bidra til å 
styre spillet. Kan også ha med en voksenperson på 
hvert lag for samme hensikt. 
 
Organisering: 
- 15x20m  
- Spill 2 mot 2 med foreldrejoker, for å få bedre flyt i 
spillet. 
 
Læringsmomenter: 

- Hva skal jeg gjøre med ballen når jeg får den, 
hvordan utfører jeg medtaket/mottak? 
- Møt ball, få kjapt kontroll 
- Kan jeg ta med ballen fremover på 1 berøring, 
hvorfor?  
- Tilrettelegge for pasning, føring eller avslutning – 
kort/lang berøring 
 
Variasjoner: 
- Varier banestørrelsen 
- Legg inn touchbegrensning 

AVSLUTNING  Varighet: spillere - 10 min, målvakter - 10 min  

 

 
Scoringstrening 
På mål 
Nettsus 
(For utespillere og målvakter) 
Varighet 10 min 
 
Organisering: 

Her skal det scores! 
Spillerne har en ball hver som ligger død. Skyt ballen så den treffer nettet 
uten at den berører bakken. 
Øk avstanden etter hvert. Tilpass etter ferdighetsnivå 
 
Læringsmomenter: 
Tilslagsteknikk 

 

  

http://www.treningsøkta.no/
https://no-fotball.s2s.net/events/sessions/view/?id=3354651
https://no-fotball.s2s.net/events/sessions/view/?id=3354651


Trenerveileder – Tjensvoll FK – Ferdiglagede treningsøkter hentet fra NFFs skoleringsplaner på www.treningsøkta.no  
 

10 
 

Denne treningsøkta tilhører nivå 1 i utviklingsplan:  
NFF skoleringsplan 6-12 år  

Tittel på nivået Lek med ball 

Aldersgruppe Økter 6 år 

Laget av Norges Fotballforbund (Alpha) 

Økt nummer 4 av 6 

Total varighet Spillere: 60 min 

Målvakter: 60 min  

Tittel på denne treningsøkta  

Lek med ball, økt 4  
 
 
OPPVARMING  Varighet: spillere - 25 min, målvakter - 25 min  

 

 
Sjef over ballen 
Ballkontroll 
Føring i ulikt tempo og 
retning i firkant 
(For utespillere og 
målvakter) 
Varighet 10 min 
 
Organisering: 
- Banestørrelse ut i fra antall 
- Alle spillerne med en ball hver i firkanten 

- Føre rundt med kontroll på egen ball. 
- Oppsøk andre spillere i firkanten og prøv å finte når 
vi møtes 
 
Læringsmomenter: 
- Tørre å prøve! 
- Hvilken avstand bør jeg har til ”motspilleren” når 
jeg setter finta? 
- Tempoforandring ut av finta 
- Innlevelse 
 
Variasjoner: 

- Velge ut en bestemt finte alle skal øve på 
- Varier størrelsen på banen 

 

 
Sjef over ballen 
Leik 
Stiv heks 
(For utespillere og 
målvakter) 
Varighet 15 min 
 
Organisering: 
- Alle spillerne har en ball hver og fører rundt i et 

avgrenset område. Størrelse i forhold til antall. Start 
med eksempelvis to spillere som harn (disse har ikke 
ball) 
- Blir du tatt blir du stiv som ei heks og blir befridd ved 
at noen slår en pasning mellom beina dine og tar den 
igjen på andre siden. Da fortsetter man å føre ballen 
rundt. 
 
Læringsmomenter: 
- Ballkontroll med mange touch nære seg selv 
- Kom deg vekk fra spillerne som harn, hvor fører jeg?! 
- Hvordan fører jeg ballen? 

 
Variasjoner: 
- Halvparten har ball og man blir befridd ved at to 

http://www.treningsøkta.no/
https://no-fotball.s2s.net/events/sessions/view/?id=3354652
https://no-fotball.s2s.net/events/sessions/view/?id=3354652
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Sjef over ballen 
Ballkontroll 
Føring i ulikt tempo og 
retning i firkant 
(For utespillere og 
målvakter) 
Varighet 10 min 
 
Organisering: 

- Banestørrelse ut i fra antall 
- Alle spillerne med en ball hver i firkanten 
- Føre rundt med kontroll på egen ball. 
- Oppsøk andre spillere i firkanten og prøv å finte når 
vi møtes 
 
Læringsmomenter: 
- Tørre å prøve! 
- Hvilken avstand bør jeg har til ”motspilleren” når 
jeg setter finta? 
- Tempoforandring ut av finta 
- Innlevelse 

 
Variasjoner: 
- Velge ut en bestemt finte alle skal øve på 
- Varier størrelsen på banen 

stykker samarbeider for å befri en heks. Det må da slås 
pasning mellom beina på heksa og tas i mot av en 
annen spiller på andre siden 

  

http://www.treningsøkta.no/
https://no-fotball.s2s.net/events/sessions/view/?id=3354652
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HOVEDDEL  Varighet: spillere - 25 min, målvakter - 25 min  

 

 
Smålagsspill 
Spill to mot to 
2 mot 2 - differensiert 
smålagsspill 
(For utespillere og 
målvakter) 
Varighet 25 min 

 
Kommentar 
Øvelsen begynner med to mål, så kan den utvides til 
fire. 
 
Organisering: 
To lag med to spillere på hvert lag. To småmål. 
Banestørrelse 10x 20 m 
 
Læringsmomenter: 
- Når, hvor og hvordan føre, drible, spille pasning? 

AVSLUTNING  Varighet: spillere - 10 min, målvakter - 10 min  

 

 
Scoringstrening 
På mål 
Avslutninger mot keeper 
(For utespillere og målvakter) 
Varighet 10 min 
 
Organisering: 
- Treneren står med alle ballene 

- Spilleren først i køen får ball fra trener, tar med mot mål og avslutter 
- Etter avslutningen hentes ballen og man stiller seg bakerst i køen igjen 
 
Læringsmomenter: 
- Ballkontroll, mange touch nærme kropp 
- Lavt tyngdepunkt 
- Hvordan fører jeg ballen i forhold til at jeg skal avslutte? 
 
Variasjoner: 
- Varier avstand til mål 
- Varier hvordan du som trener server ballen, differensier 

 

  

http://www.treningsøkta.no/
https://no-fotball.s2s.net/events/sessions/view/?id=3354652
https://no-fotball.s2s.net/events/sessions/view/?id=3354652
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Denne treningsøkta tilhører nivå 1 i utviklingsplan:  
NFF skoleringsplan 6-12 år  

Tittel på nivået Lek med ball 

Aldersgruppe Økter 6 år 

Laget av Norges Fotballforbund (Alpha) 

Økt nummer 6 av 6 

Total varighet Spillere: 60 min 

Målvakter: 60 min  

Tittel på denne treningsøkta  

Lek med ball, økt 6  
 
 
OPPVARMING  Varighet: spillere - 20 min, målvakter - 20 min  

 

 
Sjef over ballen 
Leik 
Cowboy og indianer 
(For utespillere og 
målvakter) 
Varighet 20 min 
 
Organisering: 
- Indianerne (de gule spillerne) skal føre ballen fra 
den ene siden til den andre med kontroll på egen ball 
- Cowboyene (de røde spillerne) skal ved bruk av 

pasningen prøve å treffe indianernes sine baller 
- Blir man truffet som indianer, blir man cowboy 
 
Læringsmomenter: 
- Ballkontroll, kjappe føtter 
- Verne om ballen  
- Hvordan fører jeg når jeg det går fort – sakte? 
- Hvordan kan jeg skjule hvilken vei jeg fører ballen? 
 
Variasjoner: 
- Varier avstander og størrelser 
- Pass på at spillerne spiller pasningen langs bakken, 

med forskjellige teknikker? 

HOVEDDEL  Varighet: spillere - 30 min, målvakter - 30 min  

 

 
Smålagsspill 
Spill tre mot tre 
3 mot 3 i ulike 
spillformer 
(For utespillere og 

målvakter) 
Varighet 30 min 
 
Organisering: 
- Spill 3 mot 3 i tre ulike spillformer 
a) Mot store mål 
b) Mot to småmål 
c) Legge "død" på kortlinje 
 
Variasjoner: 
- Varier banestørrelsene 
- Varier betingelsene på de forskjellige banene 

  

http://www.treningsøkta.no/
https://no-fotball.s2s.net/events/sessions/view/?id=3354654
https://no-fotball.s2s.net/events/sessions/view/?id=3354654
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AVSLUTNING  Varighet: spillere - 10 min, målvakter - 10 min  

 

 
Scoringstrening 
På mål 
Avslutninger 1 mot 1 først på ball 
(For utespillere og målvakter) 
Varighet 10 min 
 
Organisering: 

Spillere starter på hver sin side av treneren. Treneren spille pasning ut i 
spillområdet. Spillerne kjemper om ballen og prøver å drible seg forbi 
hverandre og mot mål for å komme til avslutning 
 
Læringsmomenter: 
- Akselrasjon 
- Ta med ballen i fart 
- Holde ballkontroll ved å føre med foten lengst borte fra motspiller 
- Retningsendringer og finter hvis man ikke greier å føre fra motspilleren 
- Ulike skuddvarianter på relativ kort avstand 

 

  

http://www.treningsøkta.no/
https://no-fotball.s2s.net/events/sessions/view/?id=3354654
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Denne treningsøkta tilhører nivå 2 i utviklingsplan:  
NFF skoleringsplan 6-12 år  

Tittel på nivået Sjef over ballen 

Aldersgruppe Økter 7 år 

Laget av Norges Fotballforbund (Alpha) 

Økt nummer 1 av 6 

Total varighet Spillere: 60 min 

Målvakter: 60 min  

Tittel på denne treningsøkta  

Sjef over ballen, økt 1 NYBEGYNNER  
 
 
OPPVARMING  Varighet: spillere - 30 min, målvakter - 30 min  

 

 
Sjef over ballen 
Leik 
Rappeleiken 
(For utespillere og 
målvakter) 
Varighet 15 min 
 
Organisering: 
- 10-12 baller i midten av en firkant på 15x15 meter 
- 2-3 spillere på hver kjegle 
- En fra hvert lag løper i ballbanken og fører ball hurtig 

tilbake før neste mann gjør det samme 
- Når det er tomt skal vi rappe baller fra de andre lagene. 
En spiller fra hvert lag i aksjon av gangen. 
- Første gruppe til eksempelvis til å ha 4 baller på sin 
kjegle 
 
Læringsmomenter: 
- Tett ballkontroll 
- Orientering, hvilket lag har flest baller? 
- Tempo i føring 

 

 
Sjef over ballen 
Ballkontroll 

Vindmølla 
(For utespillere og 
målvakter) 
Varighet 15 min 
 
Organisering: 
- Spillerne fordeler seg i fire hjørner i en firkant med hver sin 
ball.  
- Første spiller fra hvert hjørne fører ballen mot senter av 
firkanten og tilbake til utgangspunktet. 
 

Læringsmomenter: 
- Ballkontroll, føre og vende så nærme de andre spillerne 
som mulig.  
- Når vende, og fart ut av vendingen er viktige momenter.  
- Lavt tyngdepunkt og kjappe føtter. 
 
Variasjoner: 
- Ulike typer føring og vending.  
- Bytt ut 180 graders vending med til høyre/venstre mot 
neste hjørne.  
- Trener knytter tall til ulike type vendinger. 

  

http://www.treningsøkta.no/
https://no-fotball.s2s.net/events/sessions/view/?id=3354655
https://no-fotball.s2s.net/events/sessions/view/?id=3354655
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HOVEDDEL  Varighet: spillere - 20 min, målvakter - 20 min  

 

 
Smålagsspill 
Spill to mot to 
2 mot 2 + keeper og 
joker 
(For utespillere og 
målvakter) 
Varighet 20 min 

 
Organisering: 
- 15x20m  
- Spill 2 mot 2 med foreldrejoker, for å få bedre flyt i 
spillet. 
 
Læringsmomenter: 
- Hva skal jeg gjøre med ballen når jeg får den, hvordan 
utfører jeg medtaket/mottak? 
- Møt ball, få kjapt kontroll 
- Kan jeg ta med ballen fremover på 1 berøring, hvorfor?  
- Tilrettelegge for pasning, føring eller avslutning – 

kort/lang berøring 
 
Variasjoner: 
- Varier banestørrelsen 
- Legg inn touchbegrensning 

AVSLUTNING  Varighet: spillere - 10 min, målvakter - 10 min  

 

 
Scoringstrening 
På mål 

Føring og avslutning 
(For utespillere og målvakter) 
Varighet 10 min 
 
Kommentar 
Legg gjerne inn føring mellom porter før/etter avslutning. 
 
Organisering: 
- Alle spillerne har en ball hver 
- 1A fører ballen mot mål med mange berøringer og skal 
avslutte før han eller hun kommer til et punkt eller linje 

- Unngå kø og kjør denne øvelsen på flere mål samtidig! 
 
Læringsmomenter: 
- Føre med kontroll frem til linje og avslutte 
- Prøv forskjellige typer føringer i forskjellige tempo, lek 
med touchen, vi har ikke press 
 
Variasjoner: 
- Legge inn passiv motstand fra forskjellige vinkler 
- Variere avstanden til mål 

 

  

http://www.treningsøkta.no/
https://no-fotball.s2s.net/events/sessions/view/?id=3354655
https://no-fotball.s2s.net/events/sessions/view/?id=3354655
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Denne treningsøkta tilhører nivå 2 i utviklingsplan:  
NFF skoleringsplan 6-12 år  

Tittel på nivået Sjef over ballen 

Aldersgruppe Økter 7 år 

Laget av Norges Fotballforbund (Alpha) 

Økt nummer 3 av 6 

Total varighet Spillere: 60 min 

Målvakter: 60 min  

Tittel på denne treningsøkta  

Sjef over ballen, økt 3 NYBEGYNNER  
 
 
OPPVARMING  Varighet: spillere - 20 min, målvakter - 20 min  

 

 
Sjef over ballen 
Ballkontroll 
Føring i sikk sakk 
(For utespillere og 
målvakter) 
Varighet 10 min 
 
Organisering: 
Det settes opp sikk sakk løyper. Spillerne fører ballen 
mot/rundt kjeglene. 
 

Læringsmomenter: 
Ballkontroll. Mange korte touch. Orienteringsevne. 
Fart ifht. nivå. 
 
Variasjoner: 
Føring med ulike teknikker. Avstander mellom 
kjeglene. 
Halvparten av spillerne står ved kjeglene og server 
spillerne med både pasninger langs bakken eller i 
lufta. 

 

 
Sjef over ballen 
Leik 

Krabba 
(For utespillere og målvakter) 
Varighet 10 min 
 
Organisering: 
- Alle spillerne har en ball hver i begge ender av et 
avgrenset område. Størrelse ut i fra antall. 
- Start med 2 eller 3 krabber i midten (disse sitter). 
- På trenerens signal fører alle spillerne ballen gjennom 
krabbeland 
- Mister man ballen blir man krabbe 

 
Læringsmomenter: 
- Hvor er det plass til å føre forbi? 
- Ballkontroll, med mange touch nærme seg selv 
- Hva slags vendinger bruker jeg oftest her, hvordan 
vender jeg da? 
- Bruk begge bein 
 

http://www.treningsøkta.no/
https://no-fotball.s2s.net/events/sessions/view/?id=3354657
https://no-fotball.s2s.net/events/sessions/view/?id=3354657
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Sjef over ballen 
Ballkontroll 
Føring i sikk sakk 
(For utespillere og 
målvakter) 
Varighet 10 min 
 
Organisering: 
Det settes opp sikk sakk løyper. Spillerne fører ballen 

mot/rundt kjeglene. 
 
Læringsmomenter: 
Ballkontroll. Mange korte touch. Orienteringsevne. 
Fart ifht. nivå. 
 
Variasjoner: 
Føring med ulike teknikker. Avstander mellom 
kjeglene. 
Halvparten av spillerne står ved kjeglene og server 
spillerne med både pasninger langs bakken eller i 
lufta. 

Variasjoner: 

- Varier størrelsen på området slik at romforholdene 
endrer seg 

 

HOVEDDEL  Varighet: spillere - 40 min, målvakter - 40 min  

 

 

Smålagsspill 

Spill tre mot tre 

3 mot 3 i ulike spillformer 

(For utespillere og målvakter) 

Varighet 40 min 

 

Organisering: 

- Spill 3 mot 3 i tre ulike spillformer 

a) Mot store mål 

b) Mot to småmål 

c) Legge "død" på kortlinje 

 

Variasjoner: 

- Varier banestørrelsene 

- Varier betingelsene på de forskjellige banene 

   

http://www.treningsøkta.no/
https://no-fotball.s2s.net/events/sessions/view/?id=3354657
https://no-fotball.s2s.net/events/sessions/view/?id=3354657
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Denne treningsøkta tilhører nivå 2 i utviklingsplan:  
NFF skoleringsplan 6-12 år  

Tittel på nivået Sjef over ballen 

Aldersgruppe Økter 7 år 

Laget av Norges Fotballforbund (Alpha) 

Økt nummer 5 av 6 

Total varighet Spillere: 60 min 

Målvakter: 60 min  

Tittel på denne treningsøkta  

Sjef over ballen, økt 2 ØVET  
 
 
 
OPPVARMING  Varighet: spillere - 25 min, målvakter - 25 min  

 

 
Spille med og mot 
Pasningsspill - 
Ballkontroll 
Tilslags og 
pasningssirkel 
(For utespillere og 
målvakter) 
Varighet 15 min 
 
Organisering: 

- Halvparten av spillerne har 1 ball hver og danner en sirkel 
- De som ikke har ball jobber inne i sirkelen med 
ballkontroll og ulike delferdigheter 
 
Læringsmomenter: 
- Orientering i forkant 
- Bruke blikket og se hvor det er ledig rom og ledig 
medspiller 
- Åpne opp kroppen før mottak/medtak så det går kjappere 
å ta den med seg 
- Hurtig ballkontroll 
- Retningsbestemt mottak 

 
Variasjoner: 
- Uttalige variasjoner med tanke på hvilke 
tilslagsferdigheter man ønsker å trene på 
- Touchbegrensing, minimum 2 touch for å få repetisjon på 
mottak/medtak 
- ulik serv fra spillere i ytre sirkel (kraft på pasningen, langs 
bakken og i lufta) 

 

  

http://www.treningsøkta.no/
https://no-fotball.s2s.net/events/sessions/view/?id=3354659
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Spille med og mot 

Pasningsspill - Ballkontroll 
Pasning - medtak - pasning 
(For utespillere og målvakter) 
Varighet 10 min 
 
Organisering: 
2 spillere på 1 ball 
- Slår pasninger frem og tilbake til hverandre med forskjellige typer 
teknikker 
- Minimum 2 touch slik at vi får masse repetisjoner på medtak/mottak 
- Hver spiller har en kjegle foran seg som han eller hun skal ta med ballen til 

siden for før pasningen slås tilbake 
 
Læringsmomenter: 
- Legg til rette med første touch for pasning på andre touch 
- Tempo i pasning, slå gjennom ball 
- Treffpunk på ball! 
- Treff medspiller 
 
Variasjoner: 
- Varier avstand 
- Legg inn touchbegrensning 
- Lage form for konkurranser? 

 
HOVEDDEL  Varighet: spillere - 35 min, målvakter - 35 min  

 

 
Spille med og mot 

Pasningsspill - Ballkontroll 
Mottak - vending - pasning med og uten 
motstand 
(For utespillere og målvakter) 
Varighet 10 min 
 
Organisering: 
4 spillere på linje. A slår opp til B, C passiv i ryggen på B. Spiller B vender 
opp og slår pasning til D. Deretter D til C, med B passiv i rygg, osv. Bytt 
plasser etter noe tid. 
 
Læringsmomenter: 

- Lag god vinkel / skråstill 
- Orientering før mottak.  
- Vende foran motstander eller vende forbi i mottaket 
- Vending med innside og utside. 
- Slippe ball forbi uten touch 
- Lavt tyngdepunkt.  
- Tyngdeoverføring i forkant (finte). 
 
Instruksjonspunkter: 
- Ulike serv fra pasningsspillere; 
. "Kameratpasning" 

. Ulik kraft i pasningen, langs bakken og i lufta 
- Spiller som skal motta ball beveger seg på kortsiden for å angi hvor han 
eller hun vil ha ballen. (Dettte trigger fokus på orientering i forkant) 

http://www.treningsøkta.no/
https://no-fotball.s2s.net/events/sessions/view/?id=3354659
https://no-fotball.s2s.net/events/sessions/view/?id=3354659
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Spille med og mot 
Pasningsspill - Ballkontroll 
Mottak - vending - pasning med og uten 
motstand 
(For utespillere og målvakter) 
Varighet 10 min 
 
Organisering: 
4 spillere på linje. A slår opp til B, C passiv i ryggen på B. Spiller B vender 

opp og slår pasning til D. Deretter D til C, med B passiv i rygg, osv. Bytt 
plasser etter noe tid. 
 
Læringsmomenter: 
- Lag god vinkel / skråstill 
- Orientering før mottak.  
- Vende foran motstander eller vende forbi i mottaket 
- Vending med innside og utside. 
- Slippe ball forbi uten touch 
- Lavt tyngdepunkt.  
- Tyngdeoverføring i forkant (finte). 
 

Instruksjonspunkter: 
- Ulike serv fra pasningsspillere; 
. "Kameratpasning" 
. Ulik kraft i pasningen, langs bakken og i lufta 
- Spiller som skal motta ball beveger seg på kortsiden for å angi hvor han 
eller hun vil ha ballen. (Dettte trigger fokus på orientering i forkant) 

 

 
Smålagsspill 
Spill tre mot tre 
3 mot 3 i ulike spillformer 
(For utespillere og målvakter) 
Varighet 25 min 
 

Organisering: 
- Spill 3 mot 3 i tre ulike spillformer 
a) Mot store mål 
b) Mot to småmål 
c) Legge "død" på kortlinje 
 
Variasjoner: 
- Varier banestørrelsene 
- Varier betingelsene på de forskjellige banene 

 
  

http://www.treningsøkta.no/
https://no-fotball.s2s.net/events/sessions/view/?id=3354659
https://no-fotball.s2s.net/events/sessions/view/?id=3354659
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Denne treningsøkta tilhører nivå 3 i utviklingsplan:  
NFF skoleringsplan 6-12 år  

Tittel på nivået Pasningsspill og ballkontroll 

Aldersgruppe Økter 8 år 

Laget av Norges Fotballforbund (Alpha) 

Økt nummer 1 av 7 

Total varighet Spillere: 75 min 

Målvakter: 75 min  

Tittel på denne treningsøkta  

Pasningsspill og ballkontroll: Ballkontroll økt 1 (NYBEGYNNER)  
 
OPPVARMING  Varighet: spillere - 15 min, målvakter - 15 min  

 

 

Sjef over ballen 
Leik 
Navneleiken 
(For utespillere og målvakter) 
Varighet 15 min 
 
Organisering: 
- Spillerne danner en sirkel 
- En av spillerne har ballen 
- Spilleren slår ballen og roper navnet til spiller som mottar ballen 
- Denne spiller ballen videre og roper den nestes navn 
osv. 

 
Læringsmomenter: 
- Mottaksteknikk, innside/utside 
- Møte ball/ avdempe pasningen 
- Legge til rette med første touch for pasning på andre touch 
 
Variasjoner: 
- Større sirkel 
- Flere baller 
- Slå høyere pasninger 

 
HOVEDDEL  Varighet: spillere - 45 min, målvakter - 45 min  

 

 
Spille med og mot 
Pasningsspill - Ballkontroll 
Mottak - pasning på løpende rekke 
(For utespillere og målvakter) 
Varighet 15 min 
 
Organisering: 
Man stiller opp to rekker mot hverandre. Fremste spiller over til den 
fremste på den andre siden og løper over og stiller seg bakerst i motsatt 

rekke. 
 
Læringsmomenter: 
- Kontrollavstand en til en og en halv meter foran deg ved førsteberøring 
- Treffpunkt på ball, retning på pasning 

 
 

http://www.treningsøkta.no/
https://no-fotball.s2s.net/events/sessions/view/?id=3354661
https://no-fotball.s2s.net/events/sessions/view/?id=3354661
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Smålagsspill 

Spill tre mot tre 
3 mot 3 med keepere 
(For utespillere og målvakter) 
Varighet 30 min 
 
Organisering: 
- Spill 3 mot 3 med 2 mål 
 
Læringsmomenter: 
- Se læringsmomenter tidligere i økta og fokuser på disse 
- Velg læringsmomenter ut fra spillernes ferdighetsnivå 

- Ha fokus på få læringsmomenter 
 
Variasjoner: 
- Varier banestørrelsen 
- Minske/øke antall spillere 
- Bruk av joker(e) 

 

AVSLUTNING  Varighet: spillere - 15 min, målvakter - 15 min  

 

 
Scoringstrening 
På mål 
Avslutning på løpende rekke 
(For utespillere og målvakter) 
Varighet 15 min 

 
Organisering: 
- Spilleren som skal avslutte får pasning, tar med seg ballen fremover og 
avslutter 
- Den som har avsluttet henter ball og stiller seg i køen der pasningen blir 
slått fra. 
 
Læringsmomenter: 
- Score mål – hvordan?! 
- Føre med kontroll og legge til rette for avslutning 
- Bruk begge bein! 

 
Variasjoner: 
- Varier avstand til mål gjennom å ha et punkt eller linje man må avslutte 
før 
- Legge inn touchbegrensing  
- Gi avslutter pasninger fra forskjellige sider/vinkler i forhold til å føre og 
avslutte med begge bein 

 

  

http://www.treningsøkta.no/
https://no-fotball.s2s.net/events/sessions/view/?id=3354661
https://no-fotball.s2s.net/events/sessions/view/?id=3354661
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Denne treningsøkta tilhører nivå 3 i utviklingsplan:  
NFF skoleringsplan 6-12 år  

Tittel på nivået Pasningsspill og ballkontroll 

Aldersgruppe Økter 8 år 

Laget av Norges Fotballforbund (Alpha) 

Økt nummer 7 av 7 

Total varighet Spillere: 75 min 

Målvakter: 75 min  

Tittel på denne treningsøkta  

Pasningsspill og ballkontroll, medtak og pasningsspill økt 3 (ØVET)  
 
OPPVARMING  Varighet: spillere - 15 min, målvakter - 15 min  

 

 

Spille med og mot 
Pasningsspill - Ballkontroll 
Ajax - fra imot (m/diff) 
(For utespillere og målvakter) 
Varighet 15 min 
 
Organisering: 
- En spiller (A) i hvert hjørne i en firkant med ball. 
- Fire spillere (B) i midten på hver sin kjegle 
- Spiller B beveger seg fra – mot og mottar ball fra spiller A – spiller B 
utfører mottak og spiller pasning tilbake til A 
- Spillere B (i midten) beveger seg samme retning – mot høyre eller venstre 

etter hver pasning 
 
Læringsmomenter: 
- Orientering/blikk før mottak 
- Bevegelsen fra – mot 
- Tilrettelegg 1 berøring for pasning på 2 berøring 
- Finte før mottak 
 
Variasjoner: 
- Kan variere retning i bevegelse, bruk av høyre og venstre fot 
- Differensiering for de beste 

 
HOVEDDEL  Varighet: spillere - 45 min, målvakter - 45 min  

 

 
Spille med og mot 
Firkantøvelser 
Firkant - 5 mot 2 
(For utespillere og målvakter) 
Varighet 15 min 
 
Organisering: 
Kvadrat med 5 angrepsspillere og 2 forsvarsspillere. Oppgaven for laget 

som har ballen er å beholde laget i ballen. 
 
Læringsmomenter: 
- Orientering 
- Posisjonering 
- Bevegelse 
- Valg/utførelse på 1.berøring 
- Valg/utførelse på pasning 

 
  

http://www.treningsøkta.no/
https://no-fotball.s2s.net/events/sessions/view/?id=3354667
https://no-fotball.s2s.net/events/sessions/view/?id=3354667
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Smålagsspill 

Spill fire mot fire 
4 mot 4 - vende spill 
(For utespillere og målvakter) 
Varighet 30 min 
 
Organisering: 
- Spill 4 mot 4 med 2 mål (porter) bredt i banen 
- Scoring ved å føre ball gjennom port med kontroll 
 
Læringsmomenter: 
- Hvor spiller jeg pasning? 

- Hvor er det ledig rom/medspillere 
- Komme seg fra trangt til ledig 
- Hvilken teknikk bruker jeg, kan jeg bruke noe jeg lærte i tilslagssirkelen? 
 
Variasjoner: 
- Lag banen smalere/bredere/kortere/lengre 
- Legg in touchbegrensning 

 
AVSLUTNING  Varighet: spillere - 15 min, målvakter - 15 min  

 

 
Scoringstrening 
På mål 
Tre-stasjoners 2 mot 1 + keeper 
(For utespillere og målvakter) 

Varighet 15 min 
 
Organisering: 
- Spillere på stasjon 2 og 3 skal spille mot spiller ved stasjon 1 og scorer 
på keeper 
- Etter avslutning eller ballen ute av spill så ruller vi mellom stasjonene 
 
Læringsmomenter: 
- Mottak/medtak mot press, dra på seg press, slippe eller gå 
- Legge til rette for avslutning, langt touch – kort touch 
 

Variasjoner: 
- Forsvarsspiller eller trener setter i gang øvelsen med en pasning, så får 
vi flere repetisjoner på medtaket 
- Touchbegrensning 

 
  

http://www.treningsøkta.no/
https://no-fotball.s2s.net/events/sessions/view/?id=3354667
https://no-fotball.s2s.net/events/sessions/view/?id=3354667
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Denne treningsøkta tilhører nivå 4 i utviklingsplan:  
NFF skoleringsplan 6-12 år  

Tittel på nivået 1A og vi andre og 1F 

Aldersgruppe Økter 9-10 år 

Laget av Norges Fotballforbund (Alpha) 

Økt nummer 3 av 13 

Total varighet Spillere: 90 min 

Målvakter: 90 min  

Tittel på denne treningsøkta  

Medtak og pasningsspill økt 3 (LETT)  
 

OPPVARMING  Varighet: spillere - 20 min, målvakter - 20 min  

 

 
Spille med og mot 
Pasningsspill - Ballkontroll 
Pasning i sirkel 
(For utespillere og målvakter) 
Varighet 20 min 
 
Organisering: 
- Halvparten av spillerne (med ball) former en sirkel, og resten av 
spillerne samles i midten av sirkelen (uten ball).  

- Spillere inne i sirkelen orienterer seg og søker øyekontakt, og mottar 
pasning fra "sin medspiller".  
- Ballen spilles tilbake, og det søkes ny medspiller. 
 
Læringsmomenter: 
Orientering. Kommunikasjon. Pasningskvalitet. 
 
Variasjoner: 
- Tvungen en-touch, to-touch.  
- Ulike kombinasjoner sammen med vendinger, finter etc.  
- Ulik server for å utfordre andre tilslag- og mottaksferdigheter (volley, 
heading, bryst, lår og komb. av disse).  

- Antall spillere ute og inne i ringen for å utfordre orientering i forkant av 
mottak. 
- Ikke lov å slå pasning tilbake på samme spiller som du mottok ballen 
fra. 

  

http://www.treningsøkta.no/
https://no-fotball.s2s.net/events/sessions/view/?id=3354670
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HOVEDDEL  Varighet: spillere - 55 min, målvakter - 55 min  

 

 

Spille med og mot 
Pasningsspill - Ballkontroll 
Medløpsøvelse 
(For utespillere og målvakter) 
Varighet 15 min 
 
Organisering: 
- 25x25 meter firkant 
- 5 til 12 spillere 
- Alltid minst to spillere der øvelsen starter 
 

Læringsmomenter: 
- Orientering før mottaket 
- Tilrettelegging for pasning i bevegelse 
- Timing bevegelse - pasning 
 
Variasjoner: 
- Begge retninger 

 

 
Smålagsspill 
Spill tre mot tre 
3 mot 3 i ulike spillformer 
(For utespillere og målvakter) 
Varighet 40 min 

 
Organisering: 
- Spill 3 mot 3 i tre ulike spillformer 
a) Mot store mål 
b) Mot to småmål 
c) Legge "død" på kortlinje 
 
Variasjoner: 
- Varier banestørrelsene 
- Varier betingelsene på de forskjellige banene 

 

AVSLUTNING  Varighet: spillere - 15 min, målvakter - 15 min  

 

 
Scoringstrening 
På mål 
Tre-stasjoners 2 mot 1 + keeper 
(For utespillere og målvakter) 

Varighet 15 min 
 
Organisering: 
- Spillere på stasjon 2 og 3 skal spille mot spiller ved stasjon 1 og scorer 
på keeper 
- Etter avslutning eller ballen ute av spill så ruller vi mellom stasjonene 
 
Læringsmomenter: 
- Mottak/medtak mot press, dra på seg press, slippe eller gå 
- Legge til rette for avslutning, langt touch – kort touch 
 
Variasjoner: 

- Forsvarsspiller eller trener setter i gang øvelsen med en pasning, så får 
vi flere repetisjoner på medtaket 
- Touchbegrensning 

  

http://www.treningsøkta.no/
https://no-fotball.s2s.net/events/sessions/view/?id=3354670
https://no-fotball.s2s.net/events/sessions/view/?id=3354670
https://no-fotball.s2s.net/events/sessions/view/?id=3354670
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Denne treningsøkta tilhører nivå 4 i utviklingsplan:  
NFF skoleringsplan 6-12 år  

Tittel på nivået 1A og vi andre og 1F 

Aldersgruppe Økter 9-10 år 

Laget av Norges Fotballforbund (Alpha) 

Økt nummer 10 av 13 

Total varighet Spillere: 90 min 

Målvakter: 90 min  

Tittel på denne treningsøkta  

Forsvarsspill økt 1 (Nybegynner)  
 
OPPVARMING  Varighet: spillere - 15 min, målvakter - 15 min  

  

Forsvarsspill 
1F og vi andre 
Læringspunkter forsvarsspill 
(For utespillere og målvakter) 
Varighet 1 min 
 
Kommentar 
Denne videoen kan brukes som en introduksjon til forsvarsspill, for 
eksempel på et spillermøte. Varighet 15 min. 

 

 
Sjef over ballen 
Leik 
Kontroll over egen ball - jakte motstanderens 

(For utespillere og målvakter) 
Varighet 14 min 
 
Organisering: 
- Alle spillerne med en ball hver innenfor et 
avgrenset område 
- Om å gjøre å sparke vekk motstandernes ball samtidig som man verner om 
sin egen 
- Får man ballen sin sparket ut må man løpe og hente den. Se variasjoner for 
hva vedkommende kan gjøre for å få komme inn igjen 
 
Læringsmomenter: 

- Verne om egen ball , få kropp mellom motstander og ball 
- Lavt tyngdepunkt – balanse 
- Ha oversikt 
 
Variasjoner: 
- De som får ballen sin sparket ut fortsetter leiken i firkant ved siden av de 
andre. Blir ballen sparket vekk i den firkanten går de tilbake til den 
opprinnelige firkanten. 

 

  

http://www.treningsøkta.no/
https://no-fotball.s2s.net/events/sessions/view/?id=3354677
https://no-fotball.s2s.net/events/sessions/view/?id=3354677
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HOVEDDEL  Varighet: spillere - 60 min, målvakter - 60 min  

 

 

Forsvarsspill 
1F og vi andre 
1 mot 1 - Forsvarer i ulike posisjoner 
(For utespillere og målvakter) 
Varighet 20 min 
 
Organisering: 
- 1 mot 1 øvelse 
- Trener server i gang øvelsen og 1A skal føre over linje.  
- 1F starter i ulike posisjoner, både på rett side og feil side 
 

Læringsmomenter: 
- Er jeg på rett eller feil side? 
- Har jeg kontroll på 1A? 
- Hvordan går jeg for å vinne ball, er jeg langt unna mållinjen? 
- Kjapp forflytning for å få satt press på ballfører uansett 
 
Variasjoner: 
- Varier banestørrelse 

 

 
Forsvarsspill 
1F og vi andre 
3 mot 3 med keepere 
(For utespillere og målvakter) 

Varighet 40 min 
 
Organisering: 
- Spill 3 mot 3 med 2 mål 
 
Læringsmomenter: 
- Hvem er forsvarsspillere når mitt lag IKKE har ballen? 
- Hvem går på ballfører? 
- Være offensiv i hodet å tørre å takle gå i duell! 
- Se læringsmomenter tidligere i økta og fokuser på disse 
- Velg læringsmomenter ut fra spillernes ferdighetsnivå 
- Ha fokus på få læringsmomenter 

 
Variasjoner: 
- Varier banestørrelsen 
- Minske/øke antall spillere 
- Bruk av joker(e) 

 

AVSLUTNING  Varighet: spillere - 15 min, målvakter - 15 min  

 

 
Forsvarsspill 
1F og vi andre 
1 mot 1 - Ballfører rettvendt i fart 
(For utespillere og målvakter) 
Varighet 15 min 

 
Organisering: 
- 1 mot 1 mot mål, eventuelt med føring over linje 
- Fokus på forsvarsspiller som møter spillere i stor fart 
 
Læringsmomenter: 
- Hurtig opp i motstander – press på ballfører 
- Ta av farten til motstander 
- Lavt tyngdepunkt 
- Takle – Vinne ball 
- Blikk på ball 

 
 

 

http://www.treningsøkta.no/
https://no-fotball.s2s.net/events/sessions/view/?id=3354677
https://no-fotball.s2s.net/events/sessions/view/?id=3354677
https://no-fotball.s2s.net/events/sessions/view/?id=3354677

