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Føring vending 6.1.1 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
Øvelse                                 Minefeltet      
Tidsbruk                              20 min 
Antall spillere                     1 og 1 samtidig 
 
Jogge, føring med ball. Komme seg gjennom 
løypa uten å røre kjegler. 

 
Hva trener vi på 

 Tekniske Basisferdigheter. 
 Ha kontroll på egen ball 
 Alltid ball i bena, aldri miste 
 Spillerne møter "motstandere" hele 

tiden og må gjøre vendinger, og føre 
ballen fremover for å finne nytt ledig 
område å føre til. 

 Skape egen avslutningsmulighet. 
 
Utførelse 
Ballen føres gjennom minefeltet. Kjeglene skal 
ikke røres. Avslutt med skudd på mål. 
Når en spiller er midt i minefeltet, begynner en 
ny fra start. Lag minfeltet såpass stort at minst 
to kan starte samtidig. Da kan man ha opp til 12 
spillere i øvelsen uten at det blir kø. 
Hver sin ball. Når spillerne avslutter, henter de 
selv ballen og går - utenfor øvingsområdet - 
tilbake til start. 
Området avgrenses til halv 7`er bane med to 
mål, eller mindre. 
                       
Husk! 
 
Man står aldri i ro og venter på tur. 
Trippe med ball, sjonglere om det oppstår kø. 
Overdriv bevegelsene når man finter/vender. 

 

                         

Fokusområder hovedtrener 
Hold øvelsen i gang, unngå kø. Lag evt en 
konkurranse om hvor få ganger lagene er borti 
kjeglene. Ikke fokus på antall mål. 

Fokusområder hjelpetrenere 
Vanskeliggjør/forenkle øvelsen for å 
differensiere for spillerne. Tettere/lengre 
avstand mellom kjeglene. Evt prøve å ta ballen i 
minefeltet. Utvid til flere minefelt om det blir 
kø. Finte ut keeper istedet for skudd. 
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Føring vending 6.1.2 

 

 

 
 
 
 

Øvelse                                 Teknisk Vidunder      
Tidsbruk                              20 min 
Antall spillere                     2 og 2 sammen 

 
Øvelser med ball, jogge frem å tilbake mellom 
to kjegler. Lek med ball når du venter på tur. 

Hva trener vi på 
 Tekniske Basisferdigheter. 
 Ha kontroll på ballen 
 Alltid i bena, aldri miste 
 Lavt tyngdepunkt før vending 
 Venn spillerne på å overdrive  

bevegelsen når de skal gjøre en vending 
Utførelse 
Spiller 1 fører med seg ballen fremover, gjør en 
vending, og fører med seg ballen tilbake til 
start. Spiller 2 gjentar øvelsen. 3 repitisjoner. 
Spiller som venter på tur skal enten sjonglere, 
eller tripper ved startkjegle, med ball i bena. 
Hver spiller skal gjøre hver øvelse minimum 3 
ganger: 

 såleføring framlengs 
 sålevending 
 såleføring baklengs 
 sålevending 
o såleføring sidelengs - andre foten 

stopper ballen 
o cruyff-vending 
 innside/utside - annenhver med "rett" 

fot 
 vending med utstide/vrist 
 innside/utside - annenhver med "feil" 

fot 
 vending med utstide/vrist 
 innside/innside (hoppende tripping) 
 Oversteg med sålevending 

 

                
 
Husk 
 
Trippe/leke med ball, aldri stå i ro 
når kameraten gjennomfører øvelsen. 

Fokusområder hovedtrener 
Gjør spillerne oppmerksom på når du kan ta fra 
de ballen. Lavt tyngdepunkt før vending. 
Overdriv kroppsbevegelsen i vendingen. 
 

Fokusområder hjelpetrenere 
Differensier øvelsen, f.eks 

 øk/senk tempo 
 utfordre ved vending 
 Forklar/vis/gjenta øvelsene. 
 Flere sliter med å koordinere kroppen 

sin i slike øvelser. 
 Coache og gi tilbakemeldinger til 

spillerne. 
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Føring vending 6.1.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvelse                                 Maurtua x2      
Tidsbruk                              10 min 
Antall spillere                     Alle 

 
Jogge, med ball inne i firkant. 
Prøve å stjele andre sin ball. 

Hva trener vi på 
 Tekniske Basisferdigheter. 
 Ha kontroll på ballen 
 Alltid ballen i bena, aldri miste 
 Lavt tyngdepunkt 
 Spillerne møter "motstandere" hele 

tiden og må gjøre vendinger for å finne 
nytt ledig område å føre til. 

Utførelse 
To firkanter på lik str. Str tilpasses antall på 
trening. Spillerne fører ballen og gjør vendinger 
inne i en firkant. 
Alle mot alle. 
Spillerne skal i tillegg prøve å spille ut de andre 
sine baller. Når noen får sin ball spiltut fra 
firkanten, begynner de på nytt i den andre 
firkanten. 
Aldri pause! 
                       
Husk 
 
Man går aldri ut, man skifter bare firkant ved 
balltap.Kontinuerlig bevegelse. 

 

           
 
 

Fokusområder hovedtrener 
Se til at ingen går og stiller seg rolig i et hjørne. 
Alle skal være kontinuerlig i bevegelse. 
Veiled på vendinger, finter og føring 

Fokusområder hjelpetrenere 
Utvid/smal inn alt etter om spillerne mestrer. 
Veiled på når man fører, og når man vender. 
Differensier med å si hvem som skal prøve å ta 
hverandre sin ball. 



6. Vedlegg til sporstplan – Øvelsesbank fotball Sandvollan IL 
 

Føring vending 6.1.4 

 

 

 

 
 

 

 

 

Øvelse                                  Føssa                
Tidsbruk                              20 min 
Antall spillere                     6 

 
Føring, vending, støtte, føring, avslutning 

Hva trener vi på 
 Tekniske Basisferdigheter. 
 Ha kontroll på egen ball alltid ha den i 

bena, aldri miste. Spillerne møter 
"motstandere" hele tiden og må vende 
og slå støttepasning, avslutte i fase 2. 
 

Utførelse 
Ballen føres gjennom første kjeglehindring. 
Vending. Støttepasning tilbake til spiller som 
står klar i andre kjeglehinding. Føring gjennom 
denne, før man forsøker å runde keeper. Når 
man er ferdig med første kjeglehindring stiller 
man seg bakerst i køen i andre kjeglehindring. 
Når man har avsluttet tar man med seg ballen 
og stiller seg bakerst i første kjeglehindring.                  
 
 
Husk 
 
Husk å prate. Si fra når lagkameraten skal 
slå støttepasning. 
 

 

                   
 
 
 

Fokusområder hovedtrener 
Varier måter å føre på (se teknisk vidunder). 
Unngå kø, hold spillerne i aksjon. Veiled på å 
runde keeper, ikke skudd! 
 

Fokusområder hjelpetrenere 
Terpe støttepasning, veiled på føring og 
vending. Hva gjør de bra, hva kunne de gjort 
annerledes. Hvilke finte/vending burde de 
bruke og hvorfor. 
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Pasning, mottak, medtak 6.1.5 

 

Øvelse                                  Tur Retur                
Tidsbruk                              15 min 
Antall spillere                     2 og 2 sammen 

 
Pasning med fot og hode, mottak/medtak med 
lår, bryst og hode. 

Hva trener vi på 
 Få kontroll på ball. Venne seg til å bruke 

flere deler av kroppen når man spiller 
fotball. Holde seg i bevegelse når man 
øver på pasning, heading, demping etc. 

Øvelse                                  Tur Retur                
Tidsbruk                              15 min 
Antall spillere                     2 og 2 sammen 

 
Pasning med fot og hode, mottak/medtak med 
lår, bryst og hode. 

Hva trener vi på 
 Få kontroll på ball. Venne seg til å bruke 

flere deler av kroppen når man spiller 
fotball. Holde seg i bevegelse når man 
øver på pasning, heading, demping etc. 

Utførelse 
2 og 2 spillere som beveger seg mellom 2 
kjegler. Avstand ca 15-20 meter. 

 innsidepasning mellom hverandre t/r 
 sålepasning mellom hverandre t/r 

 
I variantene under bytter spillerne roller 
halvveis. En spiller kaster ballen til den andre: 

 spiller som mottar ballen demper på lår 
og legger pasning tilbake, uten at ballen 
har vært i bakken. 

 spiller som mottar ballen demper på 
bryst og legger pasning tilbake, uten at 
ballen har vært i bakken. 

 spiller som mottar ballen demper på 
hodet og header tilbake, uten at ballen 
har vært i bakken. 

 spiller header direkte tilbake. 
 spiller sender innsidepasning tilbake på 

1 berøring 

 

                    
 
 
 
Husk 
 
Vi skal høre spillerne når de ønsker å motta 
ballen. 
 

Fokusområder hovedtrener 
Veiled på pasninger, være bak ballen. Komme 
over ballen og hode/fot går gjennom ballen ved 
utførelse av heading/pasning. 

Fokusområder hjelpetrenere 
Ikke for lang avstand mellom de to som 
samarbeider. Veiled på utførelse av pasning og 
heading. Et godt mottak forenkler en god 
pasning tilbake. 
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Pasning, mottak, medtak 6.1.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvelse                                  Pasning medtak               
Tidsbruk                              10 min 
Antall spillere                     2 og 2 sammen 

 
Pasning med innside, mottak/medtak med 
innside. 

Hva trener vi på 
 Øve inn enkelt pasningspill. 
 Holde konsentrasjon på en enkel 

øvelse, over tid. 
 Bli bedre på pasninger og 

mottak/medtak. 
Utførelse 
2 og 2 spillere sammen.  Gul spiller begynner 
med pasning til rød spiller, som gjør et 
retningsbestemt mottak og spiller pasning 
tilbake til gul spiller. Han gjør også et 
retningsbestemt mottak og spiller ballen på ny 
til rød spiller. Syklusen fortsetter. 
Varier med lengre avstand og evt vristspark. 
Begynne med korte avstander på 5-7 meter. 
 
Husk 
 
Vi skal høre spillerne når de ønsker å motta 
Ballen. 
 
 

 

                     
 
 
 
 

Fokusområder hovedtrener 
Bevegelse uten ball, stå aldri i ro. Pasning 
gjennom ball, treff der du tenker å treffe. 
Kroppen over ballen i pasningsøyeblikket. 
kroppen bak ballen ved mottak. 
 

Fokusområder hjelpetrenere 
Differensier med antall berøringer. Vis og hjelp 
til med riktige bevegelser. Hvis og rettled på 
riktig utførelse av mottak/medtak og pasning. 
Øk avstand til de som mester godt, kort inn 
igjen om de ikke mestrer. 
 



6. Vedlegg til sporstplan – Øvelsesbank fotball Sandvollan IL 
 

Pasning, mottak, medtak 6.1.7 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvelse                                  Rullerende medtak               
Tidsbruk                              10/15  min 
Antall spillere                     3 og 3 sammen 

 
Pasning med innside og vrist, mottak/medtak 
med innside. 

Hva trener vi på 
 Øve på nøyaktige pasninger til spillere i 

bevegelse. 
 Øve på å møte ballen å gjøre et medtak 

for så å øke farten vekk fra motstander. 
 Konsentrasjon over tid. 

Utførelse 
Gul trøye spiller ballen til rød trøye, som møter 
ballen. Rød trøye gjør et medtak ca midt på 
banen og spiller ballen til grå trøye. Grå trøye 
spiller ballen til gul trøye, som møter ballen ca 
midt på banen og spiller ballen til blå trøye. Blå 
trøye spiller ballen til grå trøye som gjør et 
medtak ca midt på banen og spiller ballen til rød 
trøye. Rød trøye spiller ballen til blå trøye som 
gjør et medtak  ca midt på banen og spiller 
ballen til gul trøye. Syklusen fortsetter. 
 
Husk 
 
Vi skal høre spillerne når de ønsker å motta 
Ballen. Ikke spring i veien for hverandre. 

 

                     
 

Fokusområder hovedtrener 
Nøyaktighet i pasnigspillet. Bevegelse uten ball. 
Korrekt utførelse. 
 

Fokusområder hjelpetrenere 
Differensier på antall berøringer. Vis hvordan 
du vender samtidig som du har kontroll på ball. 
Vite hva som er bak ryggen din før du gjør et 
medtak 
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Pasning, mottak, medtak 6.1.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvelse                                  GD Pass               
Tidsbruk                              10/15  min 
Antall spillere                     2 og 2 sammen 

 
God eller dårlig pasning avgjør om du må gjøre 
ett langt eller kort returløp før ny pasning. 

Hva trener vi på 
Selv vurdere og bli klar over hvilke pasniger 
man gir fra seg. Gir man mindre gode pasninger 
må man jobbe hardere for å få tak i ballen igjen. 
Gode pasninger fører til hurtigere spill og oftere 
berøringer. Kondisjon og konsentrasjon i 
pasningspillet. 

Utførelse 
Det er 5 meter mellom hver av de blå kjeglene 
samt den siste blå og den gule. Det er ti meter 
mellom den gule og den røde kjeglen. Gul spiller 
starter alltid med ballen, rød spiller starter fra 
den bakerste blå kjeglen. Rød spiller mottar 
alltid ballen ved gul kjegle og har to mulige 
berøringer. Mottak og pasning tilbake. Etter 
dette skal spilleren alltid være i bevegelse. Rød 
spiller må altså selv vurdere hvor god pasning  
man gir fra seg. Er det en god pasning løper 
spilleren til den første blå og tilbake til gul og 
mottar ballen på nytt. Er det en dårlig pasning, 
der gul spiller må bruke mye tid på å komme 
seg til rød kjegle, må rød spiller helt tilbake til 
den øverste blå før han kan motta ny pasning. 
Mellomgod pasning må rød spiller tilbake til 
den mellomste blå kjeglen. 
 

 

                      
Husk 
Vi skal høre spillerne når de ønsker å motta 
Ballen. Ikke spring i veien for hverandre. 

Fokusområder hovedtrener 
Fullt fokus på gode pasninger. Gjør spillerne klar 
over at et godt mottak øker sjansen for en god 
påfølgende pasning. Innside. Innside, innside!!! 
Vurderer spillerne pasningene sine riktig. 

Fokusområder hjelpetrenere 
Øk/senk antall berøringer etter hvordan 
spillerne utfører pasningene. Veiled på 
kroppstilling og utførelse av pasning. Innside av 
fot, gjennom ballen. 
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Pasning, mottak, medtak 6.1.9 

 

Øvelse                                  Sentral pasning              
Tidsbruk                              10/15  min 
Antall spillere                     3 og 3 sammen 
 
Kort og lang pasning, medtak, støtte 

Hva trener vi på 
Nøyaktighet i pasningspillet. Teknisk korrekt 
utførelse av både mottak/medtak og 
pasningspillet. Korrekte bevegelser, mens man 
venter på ballen. 

Utførelse 
Ballen starter hos gul trøye, som spiller kort  
pasning til rød trøye, pasning tilbake til gul 
trøye som spiller over til grå trøye. 
Grå trøye spiller kort pasning til rød trøye som 
spiller tilbake til grå trøye med påfølgende lang 
pasning til gul trøye. 
Øvelsen fortsetter slik i 10 minutter. 
 
Husk 
Vi skal høre spillerne når de ønsker å motta 
Ballen. 

 

              
 

Fokusområder hovedtrener 
Innsidepasning  i alle faser. 
Fokuser på bevegelse uten ball. 

Fokusområder hjelpetrenere 
Kroppen bak ballen ved mot-/medtak. Kroppen 
over ballen ved pasning. Pasningsfoten 
gjennom ballen. Bevegelse mellom pasning og 
nytt mottak. Differensier med antall berøringer. 
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Pasning, mottak, medtak 6.1.10 

 

 

 

Øvelse                                  Firkant med fart               
Tidsbruk                              15  min 
Antall spillere                     5-9 spiller To firkanter 
med 10 spillere, tre firkanter med 15 spillere. 
 

Hva trener vi på 
Øve inn bevegelser: møte og finne ny plass. Øve 
inn mottak og pasninger samt kommunikasjon. 

Utførelse 
Begynne med ball der det er to spillere. Første 
pasning spilles diagonalt fra gul til grå spiller. 
Grå møter ballen og spiller videre til rød (gul 
strek slutt). Spillerne bytter plass til der de har 
sendt ballen. Øvelsen fortsetter i samme syklus 
- pasning diagonalt og til venstre (svart strek). 
Varier med å snu retning - pasning diagonalt og 
til høyre. Fortsett å bytte plass dit du sender 
ballen. Begynn i sakte tempo og fri antall 
berøringer til bevegelsene sitter. Øk tempo og 
begrens antall berøringer. 
 
Husk 
Vi skal høre spillerne når de ønsker å motta 
ballen. Spillerne skal komunisere underveis i 
øvelsen. 

 

              
 

Fokusområder hovedtrener 
Nøyaktighet i pasningspillet. Kommunikasjon 
når du vil ha ball. Et godt mottak gir mulighet til  
god og hurtig pasning. Spillet skal flyte, ingen 
stopp. 

Fokusområder hjelpetrenere 
Differensier med antall berøringer. 
Veiled på korrektutførelse av bevegelser, 
pasning  og mottak. 
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Pasning, mottak, medtak 6.1.11 

 

 

 

 

 

Øvelse                                  Mål på fot               
Tidsbruk                              20  min 
Antall spillere                     3v3, 4v4, 5v5 etc 
 

Hva trener vi på 
Her skal hele banen brukes. Lagene må tenke 
forskjellig om de har ballen og skal score mål, 
eller om de er forsvarende lag og skal vinne ball. 
Holde ballen i laget med nøyaktig pasningsspill. 

Utførelse 
Spillerne jobber innenfor et avgrenset området. 
Det skal være flere mål på banen enn det er 
spillere på ett lag. I eksempel er det 6 mål på 
banen og 5 spillere på hvert lag. Hele området 
brukes, lagene får poeng ved å spille ballen 
gjennom ett av målene når medspiller mottar 
ballen på andre siden av målet. Spillet fortsetter 
også når det blir mål. Om 3`er vant er  
tilgjengelig er dette perfekt området for denne 
øvelsen slik at ballen nesten aldri er ute av spill. 
Lagene som evner å organisere seg vil også 
evne å få flere poeng. 
 
Husk 
Nye bevegelser etter pasning eller ikke mottatt 
ball. Ikke lov å spille ballen ut til kast, hold 
ballen i spill. Kommuniser og snakk sammen. 

 

              
 
 
 
 
 
 

Fokusområder hovedtrener 
Spillerne får kontinuerlig tilbakemelding på om 
for lite området brukes. Gjør spillerne oppmerk- 
somme på ledige rom, og veiled i hvilken 
retning de bør ta med seg ballen. Hvor er det 
ledig medspiller. 

Fokusområder hjelpetrenere 
Veiled på ledige rom og riktige bevegelser. Hev 
blikket til spillerne. Differensier på antall 
berøringer. 
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Pasning, mottak, medtak 6.1.12 

 

 

 

 

Øvelse                                  Pasningslaget               
Tidsbruk                              20  min 
Antall spillere                     5/7 spillere 
 

Hva trener vi på 
Hele laget i spill. Øve inn posisjoner og bruk av 
hel bane. Bredde i laget når vi har ballen. 
Holde seg i bevegelse, gjøre nye bevegelser, 
ikke bli stående i ro. Korrekt utførelse av 
pasning, medtak. 

Utførelse 
Øvelsen er for 5`er og 7`er. Eksempelet tar 
utg.punkt i 7`er. Oppstilling i øvelsen er som 
7`er skal spilles ihht sportsplan til Sandvollan IL. 
Varier evt med to sentraler slik at flere baller 
kan være i spill samtidig. Pasningene følger 
tallene i bildet, med start fra keeper til back, via 
sentral tilbake til motsatt back. Opp til løper på 
samme side, som spiller tilbake til sentral. 
Sentral spiller til spiss som legger tilbake til 
motsatt løper. Denne løperen spiller tilbake til 
sentral og videre tilbake til keeper – runde slutt. 
Alternativt kan øvelsen avsluttes med at løper 
som mottar ballen fra spiss avslutter mot mål. 
Varier dette! 
 
Husk 
Vi skal høre spillerne når de ønsker å motta 
ballen. Ikke springe oppå/i veien for hverandre. 

 

              
 
 
 

Fokusområder hovedtrener 
Veiled på bevegelser. Når skal spillerne møte 
ballen, når skal spillerne ta med seg ballen. Når 
skal de bruke støtte. Pasning på fot, eller foran 
spilleren. Veiled på ledige rom. 

Fokusområder hjelpetrenere 
Gjør oppmerksom på hvilke alternativ spillerne 
har. Er det bedre å spille på løper i stedet for 
sentral. Bruk få berøringer. Avgrens ned til to 
berøringer for back og sentral. Spill ballen før 
motstander er "for" nære. Veiled på ledige rom, 
ikke for opptatt av ballen- trekke bort fra ballen 
– ikke imot. 
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Avslutning mot mål 6.1.13 

 

 

 

Øvelse                                  Målteft              
Tidsbruk                              20  min 
Antall spillere                     Maks 8 spillere 
 
Avslutningstrening med fot (innside, vrist, 
volley) og hode. 
 

Hva trener vi på 
Trene avslutninger med innside, vrist og volley, 
samt heading. Spillerne er kontinuerlig i 
bevegelse, ingen kø. Venne seg på å si fra når 
man vil ha ballen. Vurdere selv hva som er riktig 
avslutningsteknikk. 

Utførelse 
Del opp og bruk mange mål slik at det unngås 
kø. Varier hvilken side innleggene kommer fra. 
Varier med høy ball, lav ball, hard ball. Trener 
(rød) spiller ballen ca 7-12 meter foran mål. 
Spillerne skal avslutte med volley, heading, 
skudd på mål. De henter sin egen ball og legger 
denne ved treneren slik at det aldri går tomt for 
baller. Spillerne skal holde seg utenfor spill-
området så de ikke ødelegger øvelsen for 
andre. Løypa går i runde rundt målet, via 
treneren og tilbake til start. 
 
Husk 
Alltid i aktivitet. Holde seg unna målområdet 
når andre øver. Si fra når du vil ha ballen! 
 

 

              
 
 

Fokusområder hovedtrener 
Spillerne skal hele tiden være i bevegelse, ingen 
kø. Sykluser på 2 minutter om det blir mye 
løping, kondisjonstrening har vi godt av! Fokus 
på å treffe mål. Differensier innleggene etter 
hva spillerne er god til, og trenger utfordring på. 

Fokusområder hjelpetrenere 
Veiled på skudd og heading. Hvordan må 
kroppstillingen være, hvordan skal tyngde-
punktet være, når bruker vi de forskjellige 
avslutningsteknikkene. Si hvor i målet ballen 
skal plasseres for å utfordre. 
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Avslutning mot mål 6.1.14 

 

 

 

 

Øvelse                                  Målteft etter innlegg               
Tidsbruk                              20  min 
Antall spillere                     4 og 4 sammen 
 

Hva trener vi på 
Øve inn spill før avslutning. Jobbe med bevegel-
ser på større del av banen. Øve inn faste beve-
gelser i rollene til spillerne. Øve på avslutning 
fra flere posisjoner. Øve på å få innlegget dit 
spillerne våre beveger seg. 

Utførelse 
Spillerne jobber lagsvis 4 og 4. Sentral (blå 
trøye) spiller ballen til høyre løper (grå trøye) på 
kanten. Høyre løper spiller ballen foran mål. 
Venstre løper (gul trøye) kommer på fremste 
stolpe, spiss kommer på bakre stolpe, sentral 
kommer i returrom. Avslutning på mål! 
Svart strek er ballens vei mot avslutning. 
Varier med hvilken side innleggene kommer fra. 
Tilpass løpene etter han som skal legge innlegg. 
Ikke kom for tidlig inn i målområdet. Løper som 
skal inn på første stolpe må komme seg foran 
keeper/fremste forsvarer. 
 
Husk 
Spillerne må kommunisere underveis. Heve 
blikket for å vurdere løp og ball. 

 

               
 
 

Fokusområder hovedtrener 
Hold bredde i spillet. Varier med høye og lave 
innlegg. Varier med innlegg på bakre og fremre 
stolpe samt returrom. Veiled på løpene foran 
mål. Veiled på utførelse av avslutning. 

Fokusområder hjelpetrenere 
Veiled på når man bruker vrist, innside, 
heading. Differensier evt med å spille forsvar, 
vanskeliggjøre å få avslutte. Veiled på bevegel-
ser og konsentrasjon i pasningøyeblikket, både 
fra sentral og løper. Får vi til flikk/stuss fra 
fremre stolpe? Gjør spillerne oppmerksomme 
på hvor de burde spilt innlegget 
akkurat i denne situasjonen. 
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Avslutning mot mål 6.1.15 

 

 

 

 

Øvelse                                  Skuddkonk              
Tidsbruk                              15  min 
Antall spillere                     4-7 på hvert lag 
 
Pasning, løp, mottak, avslutning 
 

Hva trener vi på 
Time løp, nøyaktige pasninger, korrekt utførelse 
av avslutningen. Hurtighetsdrag og kondisjon. 

Utførelse 
2 lag. Ett lag i aksjon på 2 minutter. Det andre 
laget sin oppgave er å samle baller, så laget som 
er i aksjon hele tiden har nok baller. 
Spiller 1 starter uten å spille ball (gul pil), idet 
han runder øverste kjegle sender spiller 2 
pasning opp i firkanten (svart pil). Spiller 1 gjør 
et medtak og avslutter mot mål (rød pil). 
Med en gang spiller 2 har sendt pasning til 
spiller 1, starter han løpet mot øverste kjegle og 
mottar ball fra spiller 3 inne i firkanten. Øvelsen 
fortsetter slik på tid. 
Lagene bytter roller etter to minutter. 
 
Husk 
Holde seg unna spillområdet når man har av-
sluttet. Løypa går i runde - bak målet - 
opp til kjeglene. Si fra når du vil ha ballen. 

 

              
 
 

Fokusområder hovedtrener 
Øvelsen skal gå fort. Gjøre klar ny ball mens 
andre gjør øvelsen. Aldri pause, mest mulig 
avslutninger. Korrekt utførelse på avslutningen, 
husk at et godt medtak gjør det enklere å få til 
en god avslutning! 

Fokusområder hjelpetrenere 
Varier avslutningene med vrist/innside/utside. 
Differensier antall berøringer i firkant, og evt si 
hvor det skal plasseres. Tell antall scoringer, 
øvelsen er en konkurranse. 
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Avslutning mot mål 6.1.16 

 

 

 

 

Øvelse                                  Målback              
Tidsbruk                              15  min 
Antall spillere                     2 og 2 sammen 
 

Hva trener vi på 
Hurtighet. Først på ballen. Vinner du ikke ballen 
må du forsvare deg. Angriper må bruke av 
reportoaret sitt for å få avslutte; føring, finte, 
vende. 

Utførelse 
Trener står med ballen. På signal starter to 
spillere å løpe frem til kjeglene. Slalom mellom 
disse. Den som først får tak i ballen er angriper, 
den andre blir forsvarer. Angriper prøver å 
score, forsvarer skalv avverge avslutning. Varier 
forsering av kjeglene med tripping og slalom. 
Varier utgangsposisjon med å være i bevegelse, 
ligge på magen, ryggen til etc. 
 
Husk 
Ingen gir seg før sjansen er avsluttet eller for-
svarer har fått tak i ballen. 

 

               

Fokusområder hovedtrener 
Lavt tyngdepunkt, varier hvordan 
ballen føres, innside/utside, 
varier vendinger og finter. Varier hvordan 
avslutningen utføres.  Sørg for at alle får prøvd 
seg som angriper og forsvar. 

Fokusområder hjelpetrenere 
Veiled på utførelse av avslutning.  Vis og rettled 
hva spiller kunne gjort bedre, og hva de gjør 
riktig. Det er lov å gi positive tilbakemeldinger 
på god inngripen fra back. 
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Avslutning mot mål 6.1.17 

 

 

 

 

Øvelse                                  Første angriper              
Tidsbruk                              20  min 
Antall spillere                     2 og 2 sammen 
 

Hva trener vi på 
Øve på å angripe på riktig måte. Øve seg på å 
være alene i angrep, der spillerne må utfordre 
back for å få avslutte mot mål. 

Utførelse 
Gul trøye er forsvar, rød trøye er angriper. 
Gul trøye spiller ballen over til rød trøye som 
umiddelbart går i angrep for å score mål. Rød 
trøye må bruke føring, vending, finter for å få 
avslutte på mål. Når øvelsen er gjennomført 
bytter rød og gul trøye plass. Slik at alle får 
være angriper og forsvarer. 
Bruk flere baner om det er mange spillere. 
Unngå kø! 
 
Utvid øvelsen til 2v2/3v2. Viktig med kommuni-
kasjon mellom angriperne i 2v2/2v3. 
 
Husk 
Vi skal høre spillerne når de ønsker å motta 
ballen. Ikke stå i veien for hverandre når du har 
gjennomført øvelsen. 

 

               
 
 
 
   
 

Fokusområder hovedtrener 
Lavt tyngdepunkt, varier hvordan ballen føres, 
innside/utside, varier vendinger og finter. 

Fokusområder hjelpetrenere 
Vis og rettled hva spiller kunne gjort bedre, og 
hva de gjør riktig. Det er lov å gi positive tilbake- 
meldinger på god inngripen fra back. 
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Angrepsspill 6.1.18 

 

 

 

Øvelse                                  Løpervegg               
Tidsbruk                              25  min 
Antall spillere                     4 og 4 sammen 
 

Hva trener vi på 
Bruke mer bredde av banen i angrepsspillet. 
Gjøre spillerne vant til å bruke få berøringer for 
hurtig å komme oss til avslutninger. 

Utførelse 
Løper starter med ballen, spiller støtte til 
sentral som er på vei fremover i fart. Sentral 
bruker 1 berøring til løper på motsatt side, for 
så å løpe ned mot dødlinjen på samme side 
(svart pil). Løper spiller vegg med sentral , for så 
å løpe til returrom. Innlegg fra sentral. Spiss 
beveger seg til bakre stolpe, motsatt løper 
beveger seg til fremste stolpe. 
Varier fra hvilken side øvelsen starter. 
 
Husk 
Vi skal høre spillerne når de ønsker å motta 
ballen. Spillerne skal kommunisere underveis i 
øvelsen. 

 

               

Fokusområder hovedtrener 
Bevegelser og ledig rom. Alle skal være tilgjeng-
elig for hverandre gjennom hele øvelsen. Sett 
inn forsvarer for å gjøre øvelsen mer realistisk. 
Øvelsen skal foregå med få berøringer i alle 
faser. 

Fokusområder hjelpetrenere 
Hold bredde. Veiled og vis korrekte bevegelser 
etter hvor ballen spilles. Fokuser på gode 
pasninger. Få berøringer. 
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Angrepsspill 6.1.19 

 

 

 

Øvelse                                  Tåspiss               
Tidsbruk                              25  min 
Antall spillere                     4 og 4 sammen 
 

Hva trener vi på 
Bruke mer bredde av banen i angrepsspillet. 
Gjøre spillerne vant til å bruke få berøringer for 
hurtig å komme oss til avslutninger. 

Utførelse 
Løper begynner med ballen og slår støtte-
pasning til sentral. Sentral spiller til motsatt 
løper som igjen spiller støtte til sentral. Sentral 
spiller opp på spiss som legger igjen til den av 
løperne som timer løpet sitt mest riktig. Av-
slutning på mål. 
Varier fra hvilken side det startes med ballen. 
Sett evt motstander på spissen for å gjøre 
øvelsen mer realistisk/forklare bevegelser. 
Kommer løperne for langt frem for tidlig skal 
øvelsen fortsette med innlegg fra kant. Løper, 
spiss og sentral må da foran mål. 
 
Husk 
Vi skal høre spillerne når de ønsker å motta 
ballen. Spillerne skal kommunisere underveis i 
øvelsen. 

 

              
 
 
 
 

Fokusområder hovedtrener 
Bevegelser. Alle skal være tilgjengelig for hver-
andre gjennom hele øvelsen. Finn ledig rom. 
Spissens avgjørelse er av betydning for avslutn-
ingen. Flikk/legg igjen/pasning. 

Fokusområder hjelpetrenere 
Hold bredde. Veiled og vis korrekte bevegelser 
etter hvor ballen spilles. Fokuser på gode 
pasninger og gode avslutninger. Få berøringer. 
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Angrepsspill 6.1.20 

 

 

 

Øvelse                                  Flikk flakk              
Tidsbruk                              25  min 
Antall spillere                     4 og 4 sammen 
 

Hva trener vi på 
Venne spiss på at han skal strekke ut laget og 
være spillbar når laget kommer fremover. Rask 
overgang fra "forsvarspill" til avslutning på 
mål. 

Utførelse 
Ballen spilles fra sentral til spiss, som møter. 
Begge løpere kommer i høy fart fremover. Spiss 
legger igjen/flikker ballen slik at en av løperne 
får avsluttet på mål. 
Sentral: 1 berøring 
Spiss: 1 berøring (maks 2) 
Løper: 1 berøring (avslutning) 
Sett evt inn en forsvarer for å gjøre øvelsen mer 
realistisk. 
 
Husk 
Vi skal høre spillerne når de ønsker å motta 
ballen. Spillerne skal kommunisere underveis i 
øvelsen. 

 

              
 
 

Fokusområder hovedtrener 
Time bevegelser og nøyaktighet i pasningspillet. 
Veiled spissen sin vurdering av hvilken løper 
han bruker og om han flikker/spiller støtte. 

Fokusområder hjelpetrenere 
Hjelp løpere med å time løpene, veiled på 
avslutninger, se på keeper. 
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Forsvarsspill 6.1.21 

 

 

 

Øvelse                                  Kneslag              
Tidsbruk                              10  min 
Antall spillere                     2 og 2 sammen 

Hva trener vi på 
Øving av kroppsposisjon når vi skal forsvare oss 
og vinne ball. 

Utførelse 
1 mot 1 innenfor området på 2x2 meter. Ingen 
ball. Spillerne skal prøve å slå hverandre på 
kneet. Innledende fokus på sidestilling når vi 
skal forsvare oss og prøver å vinne ball. 
 
Husk 
Motspiller skal aldri slippe forbi (slå oss på 
kneet). 

 

              
 
 

Fokusområder hovedtrener 
Veiled på kroppsstilling og svikt i knærne 

Fokusområder hjelpetrenere 
Veiled på kroppsstilling og svikt i knærne 
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Forsvarsspill 6.1.22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvelse                                  Sidestilt forsvarer               
Tidsbruk                              20  min 
Antall spillere                     2 og 2 sammen 
 

Hva trener vi på 
Øve på å forsvare seg på riktig måte. Øve seg på 
å være førsteforsvarer, der motspiller har fri 
veg mot mål om du ikke får tak i ballen. 

Utførelse 
Gul trøye er forsvar, rød trøye er angriper. 
Gul trøye spiller ballen over til rød trøye som 
umiddelbart går i angrep for å score mål. Gul 
trøye skal forsvare seg å unngå skudd på mål/ 
scoring. Når øvelsen er gjennomført bytter rød 
og gul trøye plass. Bruk flere baner om det er 
mange spillere. Unngå kø! 
 
Utvid øvelsen til 2v2/3v2. Viktig med 
kommunikasjon mellom 
forsvarerne i 2v2/3v2. 
 
Husk 
Motspiller skal aldri slippe forbi. Vi skal høre 
spillerne når de ønsker å motta ballen. Ikke stå i 
veien for hverandre – komme seg ut av 
området når de er ferdig med øvelsen. 

 

               
 
 
 
 

Fokusområder hovedtrener 
Lavt tyngdepunkt, sidestilt kropp. 
Led motspiller vekk fra mål. 

Fokusområder hjelpetrenere 
Vis og rettled hva spiller kunne 
gjort bedre, og hva de gjør riktig. 
Det er lov å gi positive tilbake- 
meldinger på flotte avslutninger 
fra angriperne. 
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Keeperspill 6.1.23 

 

Øvelse                                  Keeperfokus             
Tidsbruk                              20  min 
Antall spillere                     2 keepere + 5 spillere 

Hva trener vi på 
Keeperforflytning, ta imot ballen, stopp ballen 

Utførelse 
1. Tre keeper kaster ballen mellom seg, ta 

imot ballen med hendene og legg ballen 
inn til brystet før man kaster den 
videre. 

2. Trener kaster/sparker ballen ut mot 
sidene, keeper forskyver seg og tar imot 
ballen og legger den til brystet før den 
kastes tilbake til trener. Startposisjon er 
alltif midt i målet. Utvid rekkevidden og 
øk hastigheten på ballen utover i 
øvelsen. 

3. Keepere skal være med i øvelsene når vi 
trener angrep og forsvar. Keeperne skal 
da hele tiden være aktiv og rettledes av 
keepertrener/hjelpetrener. 

 
Husk 
Keeper skal venne seg på å gi beskjed når han 
går etter ballen, informere lagkamerater. 
 

 

               
 
 

Fokusområder keepertrener 
Veiled på forflytning og bevegelser. Veiled på 
om keeper skal stå i målet eller rykke ut mot 
angriper. Holde ballen til kroppen/brystet. 

Fokusområder hjelpetrenere 
Få keeperne raskt i posisjon for ny utførelse når 
øvelsen er gjennomført en gang. Veiled på riktig 
kroppstilling. Svikt i knærne, følge ballen med 
kroppen, sideforskyv. 
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Keeperspill 6.1.24 

 

Øvelse                                  Keepermat             
Tidsbruk                              20  min 
Antall spillere                     2 keepere + 5 spillere 

Hva trener vi på 
Keeperforflytning, stå oppreist, vurdere – stå 
eller gå mot avslutter 

Utførelse 
2 mål med hver sin keeper. Avstand 8-14 meter 
mellom målene, kan varieres etter hvor tett 
keeperne skal være i situasjon. Angriper 
varierer antall berøringer før avslutning slik at 
keeperne må vurdere handling etter 
førsteberøring. Ballene kommer fra siden og 
angriper velger hvilket mål det skal avsluttes 
mot. Keeperne må hele tiden være klar for å 
gripe inn. Ballen spilles inn fra annenhver side. 
 
Husk 
Vær tett opp i ballen, ikke la angriper få noe 
«gratis». 
 

 

               
 
 

Fokusområder keepertrener 
Veiled på forflytning og bevegelser. Veiled på 
om keeper skal stå i målet eller rykke ut mot 
angriper. 

Fokusområder hjelpetrenere 
Få keeperne raskt i posisjon for ny utførelse når 
øvelsen er gjennomført en gang. Nye pasninger 
fra siden, skal komme hele tiden. 
Det er lov å veilede angriper på antall berøinger 
og gi tilbakemeldinger på avslutninger. 


