
NORGES FOTBALLFORBUND

Norges Fotballforbunds treningsanbefalinger for 

barne- og ungdomsfotballen. I Koronaperioden.
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Vi er inne i en fase med restriksjoner i idretten vår. Vi forholder oss lojale til retningslinjene som er 
definert av myndighetene. Samtidig må vi gjøre det vi kan for å få så gøy og utviklende 
fotballaktivitet som mulig. 

Utfordringen fremover blir å få kamplik trening, samtidig som vi forholder oss til koronavettreglene. 
(Siste oppdaterte versjon av NFFs koronavettregler finner man på www.fotball.no).

Flest mulig av våre øvelser og aktiviteter bør kjennetegnes ved at ball, medspillere og passiv 
motstand er involvert. Dette er ferdighetsutviklende og er ingrediensene som gjør fotball 
uforutsigbart, spennende og følgelig gøy. 

På de neste sidene presenterer vi en slags koronaversjon av Landslagsskolen. Denne kan brukes 
på de aller fleste nivåer i barne- og ungdomsfotballen. Vi har gått gjennom alle øvelsene som 
normalt brukes, og står igjen med at mange fortsatt kan benyttes. Hvis vi følger følgende 
overordnede regel på treningsfeltet:

Forsvarende lag skal være passive. Aldri markere, aldri hardt press. Skyggeforsvar!

Hvis vi praktiserer skyggeforsvar, ofte overtall på angrepslaget og unngår for mange spillere på 
trang bane, så er det fullt mulig å opprettholde énmeters-regelen og samtidig ha god fotballtrening.

Hovedfokuset fremover blir derfor primært angrepsspill. Unntaket er keepere og stoppere, som 
med foreslåtte øvelser vil få defensiv trening med utgangspunkt i sin rolle.

I etterkant av øvelsene kan dere lese de viktigste læringsmomentene i Landslagsskolen, knyttet til 
ulike faser i angrep.

God trening! 

Håkon Grøttland, Fagansvarlig Landslagsskolen.

http://www.fotball.no/


Sjekkliste for god trening i barne og ungdomsfotballen. 

I rødt punkter treneren må være obs på i koronaperioden
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• Øktene er godt forberedt, det er høy aktivitet og lite dødtid.
• All aktivitet med ball.
• Med og motspillere i flest mulig øvelser.
• Flest mulig øvelser som trigger fart og retningsforandringer.
• Konkurranser brukes som virkemiddel for å skape engasjement og spenning.
• Treneren skaper trygghet gjennom å se alle og forsterker det som er positivt.
• Treneren er en tydelig leder. Det skal være orden og fokus når vi trener.
• Aldri markering, tett press og forsøk på å vinne ball. Skyggeforsvar.
• Alltid en meter eller mer mellom spillerne.
• Heller for stor enn for liten bane. 
• Ikke spill/motspill inne i 16-meteren (med unntak av keeper).
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Oppvarmingsøvelser



Organisering

• Tre lag á tre til fire spillere.

• Hvert lag én ball.

• Spillerne spiller seg imellom i laget og skal føre 
kontrollert over endelinjene – evt. spille inn på et løp i 
endesonen. 

• Spillet vendes så motsatt vei. 

• Maks to touch. 

Variasjoner

• Touchbegrensninger.  

• Definere minimum antall trekk før føring over linje. 
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Oppvarmingsøvelse 



Organisering

• Sett opp kjegler med ca. 10 meters avstand i en 
sirkel. 

• Én kjegle mindre enn antall spillere. 

• To spillere i midten. 

• Pasning inn til spiller i midten fra spiller som står ved 
kjegle. 

• Når pasning er slått, forflytning til ledig kjegle.

• Spiller som mottar ball i midten, spiller til den andre 
spilleren i midten med ett touch, denne spiller så 
videre til en av spillerne ved kjegle. 

• To touch på spillere ved kjegle. 
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Oppvarmingsøvelse 



Organisering

• Fire angrepsspillere med ansvar for hver sin 
side i firkanten. 

• To forsvarsspillere inne i firkanten. 

• Røde spillere skal holde ballen i «laget» 
gjennom å spille til hverandre. Hver pasning 
må passere to linjer i firkanten.

• Poeng når ballen passerer to parallelle 
linjer.  

• Blått lag skal forsøke å vinne ball/stenge 
pasningsvinkler.

Grep/variasjoner

• Antall spillere, firkantstørrelse, 
touchbegrensinger.
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Oppvarmingsøvelse 
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Oppvarmingsøvelse 

Organisering

• En relativt lang bane. Minimum seks 
angrepsspillere som deler seg i par. 

• 1-2 forsvarsspillere.

• To angrepspillere skal forsøke å levere 
ballen til paret på motsatt side. 

• To forsvarsspillere i midten som primært 
skal forsøke å stenge rom. Ikke presse.

• Det nye paret kommer da inn i firkanten, 
mens det forrige stiller seg «bak i køen» på 
den siden de spilte pasning til.

• Trener setter i gang ny ball til motsatt par 
ved brudd eller ball ute av spill.

Grep/variasjoner

• Eventuelt starte med kun én forsvarsspiller.

• Touchbegrensninger.

• Krav til antall trekk før pasning over.
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Oppvarmingsøvelse 

Organisering

• Lag en stor sirkel. Bruk gjerne midtsirkelen.

• Halvparten så mange baller som spillere.  

• Like mange spillere utenfor sirkelen som 
innenfor. 

• Spillere utenfor sirkelen skal spille til en 
ledig spiller inne i sirkelen.

• Spiller inne i sirkel skal spille til en ledig 
utenfor. 

• Bytte roller etter hvert.

Grep/variasjoner

• Touchbegrensninger.

• Keepere kan få skudd i kropp og kaste 
istedenfor pasning. 
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Situasjonsøvelser
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Situasjonsøvelse 

Organisering

• Bane 25 x 50. 

• To forsvarssoner med to forsvarsspillere i hver. 

• Mellom forsvarssonene (mellomrommet) oppholder det 
seg en fast angrepsspiller. 

• Resterende angrepsspillere fordeler seg i grupper á 3 
spillere og starter bak mål.

• En treergruppe starter, og målet er til slutt å score i 
motsatt mål. Spillerne må bevege seg raskt etter når 
ballen er spilt inn i mellomrommet. 

• Angrepstart fra annethvert mål.

Grep/variasjoner

• Antall spillere og banestørrelse . 
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Situasjonsøvelse

Organisering

• To lag stiller seg opp bak hver sin dødlinje. 5–7 spillere på 

hvert lag. 

• Trener står med ballmagasin og spiller ballen til ett av 
lagene med ulik kraft og høyde. Angrepslaget skal alltid 
være i overtall.

• Trener spiller ballen til ett av lagene, og roper f.eks. «tre 

rød, to blå». Det antall spillere som er ropt ut, spiller mot 

hverandre, og skal forsøke å score.

• Trener kan også rope ut flere spillere underveis. 

• Hvis forsvarende lag snapper ballen, kan de få lov til å 

uhindret kontre og forsøke å score. 

• Situasjonen varer til ballen er ute av spill eller keeper 

redder.  Da setter trener i gang ny ball og roper f.eks. «tre 

rød, to blå». 

Variasjoner

• Antall spillere, touchbegrensninger, banestørrelse. 



Organisering

• To endesoner med tre angrepsspillere. 

• En midtre sone med fire forsvarsspillere.

• Angripende lag (rødt) skal spille ballen seg imellom i 
endesonen.

• Når det føles hensiktsmessig, skal de forsøke å spille langs 
bakken til medspillere i motsatt endesone. 

Grep/variasjoner

• Banestørrelse, antall spillere, touchbegrensninger. Blått lag 
kan eventuelt presse med én i hver endesone. Bytte etter tid 
eller balltap. 
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Situasjonsøvelse



Organisering

• To lag á fem spillere. Spillerne har hvert sitt område 
og skal holde seg i dette

• Laget med ball skal spille ballen hurtig seg imellom og 
forsøke og skape rom slik at de etter hvert kan spille 
kontrollert over til medspiller i endesonen.

• Poeng hver gang man klarer dette. 

• Lagene angriper annenhver gang. 

• Laget uten ball jobber samlet og kompakt og forsøker 
å stenge rom. 

Variasjoner 

• Antall spillere, touchbegrensninger.
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Situasjonsøvelse



Organisering

• To lag á tre til fem spillere. Spillerne har hvert sitt 
område og skal holde seg i dette.

• Laget med ball skal spille ballen hurtig seg imellom og 
forsøke og skape rom slik at de etter hvert kan spille 
kontrollert over til medspiller i endesonen.

• Spiller i endesonen skal vende opp og skyte på maks 
to touch.  

• Laget uten ball jobber samlet og kompakt og forsøker 
å stenge rom. 

Variasjoner

• Antall spillere i de ulike sonene. 

• Touchbegrensninger. 
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Situasjonsøvelse



16

Situasjonsøvelse

Organisering: 

• Åtte angrepsspillere mot fire forsvarere og 
én keeper.

• Forsvarsspillere jobber i midtsonen og skal 
forsøke å stenge rom. 

• Rødt skal spille gjennom forsvarssonen og 
derifra avslutte på mål. 

Variasjoner: 

• Antall med og motspillere. F. eks to spisser 
på blått.

• Eventuelt styring av ulike angrepsmønstre. 

• Antall mannekenger. Eks. simulere et 
toppress. 

• Angrepsbølge annenhver vei. 



Organisering

• To lag á tre spillere + to jokere som alltid er på lag 
med de som har ballen.

• Scoring på småmål, eller eventuelt større mål med 
keeper.

• Maks to touch.

• Trener setter i gang ny ball ved dødballer. 

Variasjoner 

• Antall spillere. Men det bør være et tydelig overtall, så 
juster antall jokere tilsvarende. 

• Føring over linje istedenfor scoring på mål.

• Maks ett touch. 
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Situasjonsøvelse 



Organisering

• To lag på maksimum ti spillere.

• Sett opp markører i f. eks en 4-4-4 formasjon. Dette 
skal simulere et motspill, men også være 
utgangsposisjon for hvilende lag. 

• Tegning 1: Rødt lag angriper, og skal score på 
motsatt keeper. I det øyeblikk ballen er ute av spill, 
keeper har reddet eller det er scoring, skal det 
samme laget fortest mulig finne hver sin ledige 
markør (omstilling).

• Tegning 2: I det øyeblikk rødt lag har avsluttet 
angrepet, forlater blått lag sine markører og gjør seg 
klare for å angripe på tilsvarende måte. Keeper eller 
trener med ballmagasin setter i gang. 

Variasjoner 

• Antall spillere.

• Plassering av markører.

• Touchbegrensninger. 

• Styrte angrepsmønstre. 
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Situasjonsøvelse 
1

2



Organisering

• Del inn banen i tre soner. Fordel spillerne i ulike 
soner.

• Ett lag skal angripe og forsøke å score på motsatt 
keeper. Angripende lag kan forlate sin soner.

• Forsvarende lag praktiserer skyggeforsvar og kan 
ikke forlate sin sone.

• Minimum fem trekk i hver sone før man kan spille inn i 
neste sone.

• Ved scoring, ball ut av spill eller redning, skal laget 
som har angrepet omstille, og kjappest mulig komme 
seg tilbake til sin sone.

• Så angriper det andre laget.

• Treneren står med ballmagasin og setter i gang til 
annethvert lag.

Variasjoner 

• Antall spillere.

• Størrelse å bane og soner.

• Trekk og touchbegrensninger.
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Situasjonsøvelse 
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Avslutningstrening



Organisering

• 2 x 2 stoppere + keeper. To situasjoner hver før bytte.

• 2 x 2 spisser + 2 kantspillere.

1) Kantspiller tar ett touch før han/hun slår inn i feltet. 
Poeng til rødt om ballen detter ned i skravert område .

2)Stopperne og keeper forsvarer egen boks og skal 

forsøke å klarere inn i mål midt på egen halvdel. 

Stopperne kan ikke krysse 16-meteren før etter 1. 

berøringen til kantspiller. 

3)Etter klarering rykker de ut og er passive forsvarere  i 

en to-mot-to-situasjon. 

4)Trener server inn på rødt. To angrepsspillere skal 

spille seg frem til avslutning.

Grep/variasjoner

• Antall spillere, type serv fra trener.

21

Avslutningstrening 



Organisering

• F. eks 2 kantspillere, 2 spisser og 1 midtbanespiller + 
én keeper.

• Sentral midtbanespiller starter med ball. Gjerne etter  
pasning fra trener.  Slår opp på feilvendt spiss, som 
legger igjen/eventuelt vinkler ut på kant. 

• Kantspiller skal utfordre kjegla før han/hun slår 
innlegg. Motsatt kant kan eventuelt bli med inn i boks.

• Deretter avslutning i boks.

Variasjoner: 

• Antall mannekenger. 

• Andre typer valg / angrepsmønster.
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Avslutningstrening



Organisering

• Dobbel 16-meter. 

• Tre til fire spillere i hver.

• Det skal avsluttes fra egen boks på motsatt mål -
Distanseskudd.

• Forsvarende lag kan sende en spiller opp i 
«skyggepress».
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Avslutningstrening



Organisering

• Pasning fra spiller med ballmagasin inn i firkant. 
Skudd på to touch.

• Spiller som har skutt, beveger seg rundt kjegle 2 og 
får ny pasning fra spiller med ballmagasin. Skudd på 
førstetouch. 

• Spiller som har skutt, beveger seg så rundt kjegle 3 
og får ny pasning fra spiller med ballmagasin. 
Avslutning på førstetouch.

• Han/hun som har skutt, vender og henter ball ved 
kjegle 3, og utfordrer direkte på keeper. Spiller ved 
ballmagasin går i passivt press.  
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Avslutningstrening



Organisering

• Tre og tre jobber sammen. Konkurranse internt. 
Gruppene teller mål.

• Øvelsen starter ved at spiller ved kjegle 1 fører forbi 
kjegla og skyter.

• Etter skudd, vender spiller opp, mottar pasning fra 
spiller på kjegle 2, legger i igjen, så skudd.

• De to spillerne som har skutt gjør seg så klare til å 
avslutte etter innlegg fra spiller ved kjegle 3.

• Spillerne som skal inn i boks, må ut av 16-meteren og 
vente med innløp til etter at spiller ved kjegle 3 har 
berørt ballen. 
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Avslutningstrening
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Læringsmomenter i angrep



Generelle prinsipper og læringsmomenter for 
ballfører (1. angriper)

Før involvering

Orientering fremover i banen før man får ballen og mens ballen er på vei.

Posisjon og kroppsstilling som gjør at man ser både ballen og motstanderens mål.

Utnytte tid og rom med førsteberøringen

Legge til rette for rask andreberøring.

Spille på førsteberøringen. 

Ta av press.

Skjerme ballen (kroppen imellom ballen og motstanderen).

Valg og handling med ball

1) Ledige spillpunkter og rom fremover i banen skal brukes (føre, drible, pasning). 

2) Hvis ikke rom fremover i banen: Lage nye rom gjennom pasningstempo, vinklede 
pasninger på riktig fot. 

Valg og handling etter pasning

Ny aksjon umiddelbart etter pasning, for å gjøre seg spillbar og/eller lage nye rom.
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Læringsmomenter 
A1: Vi har ballen bak og må bearbeide

• Hurtig komme til definerte utgangsposisjoner med riktig kroppsstilling. 

• Sette ballen i gang kjapt hvis mulig og gunstig.

• Vurdere risiko ut fra motstanderens press-spill; spille gjennom når vi 
kan, slå over når vi må.

• Hurtig (og uten stress) spille gjennom eller bevisst flytte på 
motspillere. Touchbevissthet (tempo og uforutsigbarhet).

• Spille «opp og ned» og «inn og ut» istedenfor rundt. 

• Ro (med ball), åpne (i førstetouch) og true (med blikk og fot). 
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Læringsmomenter 
A2: Det er muligheter for å trenge inn i rom fremover i banen 

• True flere rom samtidig, med blikk, ball og bevegelse – og spille 
framover med kontroll så snart muligheten byr seg.  

• Ha stor bevegelse – initiativ forbi og foran ballfører.

• Straffe motstandere som støter ut eller har feil kroppsstilling.

• Vende spillet hvis motstander rekker å flytte over.

• Beredskap bak ball. 

• Gjenvinning: Vi går fra «lange og brede» til korte og smale».

• Retur til A1: Dybde og spillbarhet bak ballfører. 
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Læringsmomenter 
A3: Vi skal score mål!

• Samtidige, truende og eksplosive bevegelser foran og forbi ballføreren (andrebevegelse, tredjemannsløp 
og mot–fra / fra-mot). 

• Søke og trenge gjennom før spill rundt: 

1) Avslutning på mål. 

2) Spille igjennom bakre ledd.  

3) Spille rundt – kombinasjonsspill sidekorridor og/eller innlegg for å komme oss inn i boksen.

Ved innlegg: 

• Inn i boks og posisjonering innenfor stolpene med minimum tre spillere.

• Tålmodighet for å vinne scoringsrom.

• Skjære foran eller inn på blindside.

• Offervilje for å komme først på ballen.

• Distinkte og besluttsomme avslutninger. Ett touch eller to touch med kort ladetid.

• Alltid jakte på returer og andreballer i boksen.

• Nok spillere bak ball og i riktig posisjon i beredskap for umiddelbar gjenvinning.
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Spillfasene
Rollespesifikke læringsmomenter 



• Spillbar bak stopperne – få 

stopperne i rett posisjon.

• Rask ballbehandlingstid og riktig 

tempo i pasningsspill.

• Unngå å gi bort 

«presseøyeblikk». 

• Åpen i posisjonering og 

kroppsstilling – se ball og 

motstandermål.

• Søke gjennombrudd for å skape 

ubalanse.

• Unngå å gi bort 

«presseøyeblikk». 

Oversikt over klima – bevisste 

førsteberøringer.

Ved ballerobring – spille kontrollert 

førstepasning.

Holde ballen sentralt – unngå å gi 

bort «presseøyeblikk».
• Hurtig spillbar – ta ut bredde og 

dybde i  eget bakre ledd.

• Åpen og truende med 

kroppstilling, ball og blikk.

• Dra av forsvarsspillere som 

ruser.

• Strekke – posisjonert mot 

bakrom på ballsiden. 

• Bred utgangsposisjon på 

ballsiden.

• True inn sentralt når ball er 

motsatt.

• Strekke – posisjonert mot 

bakrom på ballsiden.

• Ved ballerobring – spille ut av 

press.

• Strekke – bevegelser mot 

bakrom og mellomrom.

• Kontinuerlig justering av 

posisjon (vinkel og avstand) se 

ball og mål.

INDRELØPERKANT

SENTRAL MIDTBANE

SIDEBACK

MIDTSTOPPER

SPISS

KEEPEREN

A1



Etter ballerobring: Søk gj.brudd så 

høyt i banen som mulig.

Søk å rettvende spillere (fjerneste fot) 

i mellomrom og framrom.

Diriger bakre ledd opp i banen etter 

oppspill.

• True med ball og blikk: Bakrom, 

mellomrom, framrom.

• Søk å rettvende spillere  i 

mellomrom og framrom.

• Flytte bakre ledd opp i banen etter 

oppspill.

• Som rettvendt 1A – true rom 

framover i banen.

• Vende så høyt i banen som 

mulig ved komprimering.

• Pasningen «prater» – forutse og 

kommuniser neste trekk.
• Alltid søke bakrom først –

deretter definerte rom. 

• Forsøke å spille opp rettvendte 

spillere.

• Bevegelse bakfra og forbi 

rettvendt 1A på ballsiden.

• Signaler for bevegelse mot 

bakrom/mellomrom: Rettvendt 

1A.

• Ligge bredt på ballsiden.

• True mellom back og stopper 

når ballen er på motsatt side.

• Signaler for bevegelse: Rettvendt 

1A etter førsteberøring.

• Motsatte bevegelser med 

spissmakker. (fra – mot).

• Ved oppspill i mellomrom – verne 

om ball.

• Signaler for bevegelse: Blikk, 

rettvendt 1A, etter 1. berøring.

• Utnytte rom skapt av 1. bevegelse.

• Rettvende – true rom framover i 

banen med ball.

• Skape rom for spillere i front gjennom 

lure 1. bevegelser.

KEEPEREN

MIDTSTOPPER

SIDEBACK

KANT
INDRELØPER

SPISS

SENTRAL MIDTBANE

A2



• Forsvarsberedskap - Diriger 

balanse og offensiv markering.

• Offensiv markering – stopper på 

ballsiden bredt.

• Styre balansen i midtbaneledd.

• Balansere sammen med spillere 

i bakre ledd.

• Posisjonere for støttepasning og 

vending.
• Skape og utnytte overtall på 

ballsiden – rundt på innoverkant

eller innsiden av utoverkant.

• Innlegg i tråd med lagets 

retningslinjer.

• Vurdere balanseforhold opp mot 

bidrag i boksen.

• Brutal 1 mot 1.  Bruke 

spisskompetanse. Ta seg forbi 

eller inn i banen.

• True rom mellom back og 

stopper når medspiller er 

rettvendt.

• True første stolpe ved innlegg 

motsatt.

• «Strekspiller» når ball er sentralt i 

mellomrom – ligge mellom 

stopperne - inn bak stopperne.

• Alltid innenfor stengene ved 

innlegg – jakte blindside. 

• Kjappe og kontrollerte avslutninger.

• Utfordre med ball. Søke rom igjennom 

ledd før rundt ledd.

• Initiativ forbi og rundt spillere i front –

skape 2-mot-1.

• Alltid i  boks med en indreløper ved 

innlegg – bevisst på «45 grader».

KEEPEREN

MIDTSTOPPER

SIDEBACK

KANT
INDRELØPER

SPISS

SENTRAL MIDTBANE

A3


