SPORTSPLAN
Denne sportsplanen tar for seg det vi mener er sentralt for å utvikle klubben og spillerne i

Beisfjord I.L.
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Beisfjord IL
Verdier
Stolthet: Vi viser glede og entusiasme over å tilhøre idrettslaget og representere bygda vår.
Vi er trygge og stolte i både medgang og motgang på veien mot målet.
• Vi bærer alltid klubbens merker og klær.
• Vi konsentrerer oss om arbeidsoppgavene våre
• Vi møter på trening med konkrete forbedringsmål
• Vi fokuserer på det vi kan gjøre noe med, ingen ting annet
Raushet: Vi er åpne og inkluderende, med en visjon om at alle skal med, og ingen skal føle seg
utenfor. Det betyr også at vi har en proaktiv samarbeidsholdning til andre klubber i regionen.
Humør: Vi er positive og engasjerte i medgang og motgang, og framsnakker både klubb og
kolleger i enhver sammenheng. Vi bryr oss om samfunnet og de rundt oss, og tar ansvar.
Visjon
”Vi vil vite at vi har nådd våre mål når våre medlemmer er glade og stolte over å tilhøre Beisfjord IL,
og fordi vi gjennom sportslige, sosiale og økonomiske fremganger blir oppfattet som en ledende
klubb i vår region.”
Slagord
Flest mulig - lengst mulig!
Målsetting
Vi skaper uforpliktende glede og fellesskap for barn, ungdom og voksne og skal være en
utviklingsarena for alle som er involvert i fotball.
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Det første møte med Beisfjord IL
De fleste som begynner med organisert fotball i Beisfjord IL begynner det året de
skal starte på skolen. Allerede her er det viktig og nødvendig at foreldrene rundt
lagene tar ansvar. Det bør helst være tre foreldre som kan hjelpe hverandre på
treningsfeltet. I tillegg bør hvert enkelt lag ha en oppmann og en foreldrekontakt.
All forskning viser at en sterk og hjelpsom foreldregruppe gjør at flere spiller
fotball lengre. I tillegg unngår man å slite ut en lagleder som må gjøre alt.
Ved at mange tar ansvar i foreldregruppa skapes positivitet og engasjement både
blant ungene og foreldrene – noe som er utrolig viktig. Foreldrene bør tidligst
mulig avholde et foreldremøte med laget. Klubbens styre kan stille opp dersom
nødvendig.

Visjonen til spillerutviklingen i Beisfjord IL
Vi ønsker gjennomgående en ballbesittende spillestil. For å oppnå dette kreves det
spillere som har et høyt nivå av individuelle ferdigheter. Eksempler på slike ferdigheter
kan være pasnings, medtak/mottak, skudd eller finte, og innenfor alle slike tekniske
delferdigheter finner vi også ulike teknikker.
Spillerne må også ha god fotballforståelse. For å komme ditt trenger vi treningsiver
og entusiasme.
I Beisfjord IL veileder vi spillerne våre, vi dirigerer dem ikke.
Vi prøver å skape reflekterte individer.
Still gjerne spørsmål og la spilleren selv komme frem til svaret.
Vi hjelper dem selvfølgelig på veien.
I Beisfjord IL skal det være lov å feile. Det å misse på en tvers over pasning som resulterer i et
baklengsmål kan være den beste læringen en ung spiller kan få.
Dette trenger sjeldent å forsterkes av trener.
Barn og unge skjønner tidlig konsekvenser.
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Differensiering i treningshverdagen
Differensiering handler om å drive positiv forskjellsbehandling. Å behandle alle
spillerne likt, herunder gi dem nøyaktig de samme utfordringene og nøyaktig
samme aktivitet, kreve at de lærer på samme måte og med samme hastighet, vil
etter all sannsynlighet føre til at du ikke treffer alle spillerne optimalt.
Fotballspillere er forskjellige, og må behandles deretter.
God differensiering vil si å legge til rette i henhold til ønsker, modenhet og
forutsetninger. Det vil si at det er like viktig å legge til rette for riktig fotballaktivitet
for de som ikke har kommet så langt, som for de som har kommet lenger i
utviklingen – både fysisk, mentalt og med tanke på fotballferdigheter.
Kort oppsummert handler det om å gi utfordringer som passer til ferdighetene.
La oss ta et eksempel:
16 spillere møter opp til trening. Del disse opp i fire lag, hvor de åtte som har
kommet lengst i utviklingen spiller 4 mot 4. De åtte andre gjør det samme. Normalt
vil flere spillere være i «gråsonen», altså ganske nær den andre gruppen med tanke
på ferdigheter. Det er viktig at disse spillerne rullerer på å få spille med de som har
kommet lengst og ikke fullt så langt. Gruppene skal ikke være statiske.
Flytsonemodellen
«Flytsonemodellen» viser at dersom det gis for lite utfordringer sammenlignet
med ferdigheter, kan spillerne kjede seg og bli frustrerte. Dersom nivået blir for
høyt, kan spillerne bli redde, og det kan skape angst. Derfor er det viktig å gi den
enkelte spiller utfordringer som står til ferdighetene.
Det er likevel ikke slik at hver eneste trening må være individuelt tilpasset – men
derimot at man må unngå at treningene over lengre tid gir for store eller små
utfordringer for den enkelte.
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Hospitering
Hospitering innebærer at spillere i tillegg til å trene med sin egen alders/treningsgruppe også trener med andre alders-/treningsgrupper som er på et
høyere ferdighetsnivå. Beisfjord IL skal være kjent for en gjennomgående
hospiteringstankegang hvor spillernes ferdighet, mentalitet og modenhet avgjør
om det er grunnlag for hospitering.
Svært gode årganger bør vurdere å melde laget på i klassen over egen årsklasse til
enkelte turneringer.
Dersom en spiller behøver større utfordringer for å utvikle seg videre kan han/hun
trene og/eller spille kamper med eldre lag. Det er likevel viktig at spilleren ikke tas
helt ut av sitt opprinnelige årskull, med mindre helt spesielle årsaker ligger til grunn. I
så tilfelle skal spillerutvikler ta slik beslutning.
Dersom en spiller er god nok til å spille fast (blant de beste) på et eldre lag, og
spilleren trives sosialt på det eldre laget, kan det være grunnlag for permanent
oppflytting. Dette er spesielt aktuelt for guttespillere.
Hospitering i Beisfjord IL kan forekomme på alle turneringer der ikke alle klubbens
lag/årsklasser deltar.
I treningshverdagen og ordinære seriekamper er det viktig at trenerne i ulike
årsklasser har god dialog om hospiteringsmuligheter og det oppmuntres derfor til
hyppige samtaler mellom trenerne. Husk i den forbindelse at det er spilleren og
spillerens utvikling som skal være i fokus, ikke egen prestisje eller lagets resultater.
Unntak:
Dersom et årskull er avhengig av spillere for å unngå å miste et helt kull,
må man finne smidige hospiteringsordninger.
2. Dersom spilleren har sosial og sportslig tett tilknytting til sitt opprinnelige
årskull, og har godt sportslig utbytte av å være i denne gruppa, bør
hospitering likevel gjennomføres – men unngå at spilleren trekkes helt ut av
eget lag.
3. Dersom spilleren har sosiale utfordringer, og trener eller annen
kontaktperson anser det som uheldig for spilleren å flyttes opp i en ukjent
sosial setting, bør eventuell hospitering gjennomføres med forsiktighet – og
i tett dialog med både spilleren og foreldre/foresatte.
1.
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Hospiter opp – ikke ned
Som førende prinsipp skal hospitering bestandig forekomme ved at man henter opp
yngre spillere.
Spillere som blir hospitert opp i trening og kamp skal vurderes etter følgende retningslinjer:
•

Ferdigheter

•

Treningsoppmøte

•

Potensial (spillere med gode ferdigheter, men som kanskje har kommet seint i
puberteten)

•

Holdninger (både ovenfor seg selv og medspillere/trenere)

Gjennom god hospitering skal klubben gi et godt tilbud til alle, og spesielt de
spillerne som virkelig ønsker å satse på fotball.
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Spilletid
Mini
I Beisfjord IL skal alle spillerne spille like mye i disse klassene.
Det er nesten slik at trenerne bør stå med stoppeklokke og passe på at det blir så
lik spilletid som mulig.
Lillejenter/Lillegutter
Fra og med denne årsklassen skal treningsoppmøte avgjøre hvor mye spilletid
spillerne skal få i kamper og turneringer.
Alle trenerne skal registrere treningsoppmøte. Det finnes applikasjoner til mobilen
som kan forenkle denne jobben vesentlig.
Dersom spillere er forhindret fra å komme på treninger og/eller kamper, skal
trenerne få beskjed om dette enten av spilleren selv eller deres foresatte. Slik
beskjed gis så tidlig som mulig.
Småjenter/Smågutter
Fra og med denne årsklassen deltar lagene i serie og turneringer hvor det er
sluttspill. Ferdigheter har nå mer å si med tanke på spilletid, men treningsoppmøte
skal fremdeles vektes sterkt. Holdninger ovenfor medspillere/motspiller og trenere
– samt andre rundt laget – skal også inngå i vurderingene.
Alle spillere som møter opp til en seriekamp skal få spilletid. I enkelte turneringer
med korte kamper kan det i blant være vanskelig å gi alle spilletid i hver kamp. Men;
Ingen spillere i Beisfjord IL skal gå gjennom en hel turnering uten å ha vært på banen
– uavhengig av om spilleren har dårlige ferdigheter eller dårlig treningsoppmøte.
Jenter/Gutter
Spillerne har nå nådd det siste alderstrinnet i aldersbestemt fotball; gutte- og
jenteklassen. Ferdigheter skal vektlegges i stadig større grad, samtidig som
treningsoppmøte og holdninger blir stadig mer betydningsfullt.
Generelt
Det er svært viktig at trenerne registrerer oppmøte (samt eventuelt årsak til forfall)
og presiserer overfor spillergruppa at de må gi beskjed om de er forhindret fra å
delta på trening og/eller kamp.
Dersom spillere ikke møter opp til trening/kamp, uten å ha gitt beskjed om dette,
bør foreldre/foresatte få beskjed om dette.
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Fotballøkter – 6 til 8 år
I løpet av fotballtreningene bør hver enkelt spiller ha flest mulig ballberøringer. Antall
ballberøringer er på lang sikt avgjørende på hvor god en blir som fotballspiller. I
Beisfjord IL skal man kjøre oppvarmingsøvelser med ball. Det skal være baller nok til
alle spillerne.
Viktig prinsipp: Mest mulig aktivitet – minst mulig kø.
Spillestil
I denne aldersgruppen skal man bestrebe et kort pasningsspill på egen
banehalvdel. Det innebærer at det ikke er «lov» å klarere ballen ut over sidelinja
eller slå ballen framover uten adresse. Keeperen skal brukes aktivt som en
kortpasningsspiller. Når man sentrer til keeperen skal ballen formidles videre til en
umarkert spiller.
På motstanderens banehalvdel skal spillerne oppfordres til å prøve å drible for å
skape målsjanser. Det innebærer at man ofte dribler seg bort. I et
utviklingsperspektiv aksepterer vi «misbrukte» målsjanser i barnefotballen i denne
sammenhengen, men spillerne bør drilles i å gjenvinne ballen umiddelbart ved
balltap – fortrinnsvis mens ballen er ved/nær motstanderens mål.
På treninger og i kamp skal våre lag ikke stå høyt når motstanderens keeper har
ballen. Respekter pressfri sone. Våre trenere må gjerne oppfordre
motstanderlaget til å gjøre det samme. Dermed får lagene trent på å spille seg ut
bakfra, noe som gir vesentlig bedre utvikling enn lange igangsettinger eller stadige
brudd i farlig sone.
Spilletid
I disse årsklassene skal det praktiseres tilnærmet lik spilletid på alle. Dersom lagene
har nok spillere oppfordres det til å melde på flere lag for å muliggjøre tilstrekkelig
spilletid for alle.
Øvelser
Det skal aldri være mer enn 4 spillere på hvert lag pluss keeper.
Eksempel: Det er 20 spillere på trening. Lag to baner og spill 4 mot 4 (pluss keepere)
på begge banene. Noen øvelser som kan benyttes:
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Føringer og vendinger mot linje

Organisering:
Spillerne står på linje med én ball hver. Trener, eller en av spillerne, viser forskjellige
måter å føre/kontrollere ball, finter, vendinger etc. De andre spillerne gjentar fra en
linje til en annen.
Læringsmomenter:
Ut fra valgt teknikk, presses spillerne i rom og tid med "kjappe føtter" (ballkontroll,
korte og mange touch). Spillerne må vende seg til å ha ballkontroll og samtidig
orientere seg.
Variasjoner:
• Ulike typer føring og vendingsteknikker.
•

Noen spillere kan opptre som "passive" forsvarere.

•

Utfordre spillere som har kommet langt til å vise gode øvingsbilder («Mesterlæring»).

Føring innenfor avgrenset område

Spillerne fører ballen fritt innenfor et avgrenset område. Når det er tilstrekkelig
plass utfører spillerne en vending med ball.
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Læringsmomenter:
Bruk av ulike deler av foten (innside, utside, såle), begge bein, og ulike grader av
vending (90, 180 osv.). Ettersom ferdighetene øker kan ”kutt-touch” og tempo ut
av vending introduseres.
Variasjoner:
• Spillere vender på signal
•

Spillerne søker "motstander" og fører/vender inn i ledig rom.

På denne øvelsen kan man gjerne avslutte med en konkurranse hvor det er om å
gjøre å ha kontroll på egen ball, mens man samtidig skal prøve å sparke bort
lagkameratene sine fotballer.
Finte - drible øvelse

Organisering:
2 og 2 sammen med 1 ball hver. Start med å føre samtidig mot hverandre, når de møtes
passerer de hverandre hver sin vei uten å kollidere.
Læringsmomenter:
• Når og hvordan sette finta med tanke på avstand til ”motspiller”
•

Hva slags finte (høyre/venstre, oversteg etc.) bruker jeg når?

•

Ballkontroll, korte touch

•

Rolig inn - hurtig ut

Variasjoner:
• Varier avstanden mellom utgangsposisjonene
•

Utfordre spillerne på tempo og tempovariasjon

•

Legg eventuelt føringer for hva slags type finger spillerne skal bruke

Føring gjennom porter

Organisering:
• Banestørrelse basert på antall spillere
•

Alle spillerne har en ball hver

•

Sett opp mange små kjeglemål inni området

•

Spillerne skal føre ballen kontrollert gjennom portene, i
tilfeldig retning og rekkefølge

•

Varier hvordan man fører ballen (innside/utside etc.) og hvilken fot man bruker

Læringsmomenter:
• Ballkontroll, mange berøringer/touch
•
•

Bruke forskjellige deler av foten – lek med touchen!
Kan jeg ha ballen lengre unna meg selv?

Variasjoner:
• Telle antall porter man rekker å føre gjennom. Dette trigger tempo.
Føring mellom kjegler

Organisering:
2 spillere på en kjegleløype med 8 kjegler – 2 spillere på den ene siden, 1 på den andre.
Spiller 1 fører ballen i slalåm mellom kjeglene. Når en spiller er framme starter neste.
Læringsmomenter:
Bruk av begge bein. Variasjon mellom innside/utside og såleføring. Bruke blikket til
å orientere seg opp mens man fører.
Variasjon:
• Trigge større tempo i føringen
•

Kortere avstand mellom kjeglene

Vendingsøvelse

Organisering:
Alle spillerne har en ball hver, 2 og 2 rett ovenfor hverandre. På signal begynner
spillerne å føre rett mot hverandre. Når spillerne møtes omtrent på midten,
vender de og fører ballen tilbake til start.
Læringsmomenter:
• Innlevelse (hold kvaliteten oppe i en «kjedelig» øvelse)
•

Når vender jeg – avstand fra motspiller?

•

Hvilke vendinger fungerer?

•

Ballkontroll, mange touch nært kroppen

Variasjoner:
• Trener gir instruksjon om type vending,
føring (innside/utside, høyre/venstre fot etc.)
•

Varier tempo

Leker
Lek er alltid populært blant små barn. Mange «vanlige» leker kan tas inn i en
fotballsammenheng med enkle grep. Her er noen forslag:
Krabba

Organisering
Alle spillerne har en ball hver i begge ender av et avgrenset område. Størrelsen på
området fastsettes basert på antall spillere. Start med 2 eller 3 «krabber» i midten
(disse sitter). På trenerens signal fører alle spillerne ballen gjennom «krabbeland»,
hvor krabbene skal forsøke å ta ballen fra de andre (fremdeles sittende). Mister
man ballen blir man krabbe.
Læringsmomenter:
• Hvor er det ledig rom til å føre forbi (orientering)?
• Ballkontroll, mange touch nært kroppen
•

Hvilke vendinger fungerer best, hvordan vender jeg da?

•

Bruk begge bein

Variasjoner:
• Varier størrelsen på området, slik at romforholdene endrer seg
Racerbilen
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Organisering:
Alle spillerne har en ball hver innenfor et avgrenset område. Områdets størrelse
fastsettes basert på antall spillere. I denne leken er alle spillerne en racerbil som
skal kjøre i ulike gir. Treneren fastsetter hvilket gir som skal benyttes til gitt tid.
Første gir er laveste fart – femte gir er høyeste fart.
Læringsmomenter:
• Holde kontroll på/beskytte egen ball ved å få kroppen mellom
«motstander» og ball til enhver tid
•

Ballkontroll i ulike tempo – hvordan fører jeg i høyt/lavt tempo?

•

Bruk begge bein

Variasjoner:
• Varier banestørrelsen slik at romforholdene endrer seg
•

Trener avgjør hva slags føringsteknikker som skal benyttes,
og eventuelt bestemmer fot

Robin Hood

Organisering:
2 lag med 3-4 spillere på hvert lag. 1 ball per lag. 1 spiller fra hvert lag fører
ballen inn i firkanten i midten. Derfra skal spilleren skyte ned ballene som ligger
oppå hattene. Spilleren holder på helt til han eller hun treffer. Ved treff henter
man ballen og fører den til neste spiller på laget, som gjør akkurat det samme.
Øvelsen varer helt til alle har skutt ned sine baller.
Læringsmomenter:
• Ballkontroll, kjappe føtter
•

Treffpunkt på ballen

•
•

Hvordan er ankelen?
Standfot – er den rett plassert og peker den i riktig retning?

Variasjoner:
• Varier avstander
Stiv heks

Organisering:
Alle spillerne har en ball hver og fører rundt i et avgrenset område. Banestørrelse
tilpasses antall spillere. Start med to spillere i midten uten ball. Når du blir tatt blir du
stiv som ei heks. Andre spillere kan befri deg ved å slå en pasning mellom beina dine
og ta den igjen på andre siden.
Læringsmomenter:
• Ballkontroll med mange touch nært kroppen
•

Orientere seg, finne ledige rom

•

Hvordan fører jeg ballen for å oppnå stor fart og god kontroll?

Variasjoner:
• Halvparten har ball, og man blir befridd ved at to stykker samarbeider.
Det må da slås pasning mellom beina på heksa, og medspiller tar imot på
andre siden.

Spilleren i fokus
Husk at vårt felles mål er best mulig spillerutvikling. Det betyr at spillerens ambisjoner og
behov bør være hovedfokus, ikke trenerens. Samtidig skal aldri noen spiller bli «større
enn laget».

Cowboy og indianer

Organisering:
Avhengig av antall spillere deles gruppen inn i cowboyer og indianere. Eksempelvis
kan 4 spillere være cowboyer og 8 spillere være indianere. Indianerne (de gule
spillerne i illustrasjonen) skal føre ballen fra den ene siden til den andre med
kontroll på ballen. Cowboyene (de røde spillerne i illustrasjonen) skal ved bruk av
pasninger prøve å treffe motspillernes baller. Dersom ballen treffer blir indianeren
cowboy.
Læringsmomenter:
•
•
•
•

Ballkontroll, kjappe føtter
Verne om ballen
Hvordan fører jeg når det går fort/sakte?
Hvordan kan jeg skjule hvilken vei jeg har tenkt å føre ballen?

Variasjoner:
• Varier avstander/banestørrelse
• Ulike pasningsteknikker, føringsteknikker m.v.

Avslutningsøvelser/scoringstrening
Avslutninger/scoringer er en helt sentral del av fotballen, og naturlig nok noe av det
spillerne liker best å drive med. Her er noen forslag til øvelser.
Føring og avslutning

Organisering
Alle spillerne har en ball hver. 1A (førsteangriper) fører ballen mot mål med mange
berøringer og skal avslutte før han/hun kommer til et punkt eller linje. Unngå kø –
bruk flere mål samtidig!
Læringsmomenter:
• Føre ballen i kontrollert tempo, legge til rette for skudd
• Prøv ulike typer føringer i ulike tempo – lek med touchen, ikke noe press
Variasjoner:
• Legg inn passiv motstand fra forskjellige vinkler
•

Varier avstanden til målet
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Pasning – medtak - avslutning

Organisering:
Sett opp en kjegle litt utenfor punktet/linjen man skal skyte fra. Første spiller stiller
seg ved kjeglen, øvrige litt lengre unna med hver sin ball (som på illustrasjonen). Den
første i rekken slår en pasning til spilleren uten ball. Denne spilleren tar med seg
ballen mot punktet/linjen og avslutter på mål. Den som avslutter henter ball og stiller
seg bakerst i rekken. Unngå kø – bruk flere mål samtidig!
Læringsmomenter:
• Score mål – hva fungerer best?
• Treffpunkt på ballen
•

Tilslag – kraft

•

Standfoten – peker den i riktig retning?

Variasjoner:
• Varier avstand til målet
•

Touchbegrensning

Avslutning på løpende rekke

Organisering:
Del gruppen i to, med halvparten ved siden av målet (med ball) og halvparten utenfor
punktet/linjen man skal skyte fra (uten ball). Spilleren som skal avslutte får en pasning,
tar med seg ballen fremover og avslutter på mål. Den som har avsluttet henter ball og
stiller seg bakerst i rekken ved stolpen.
Unngå kø – bruk flere mål samtidig!
Læringsmomenter:
• Score mål – hva fungerer best?
•

Medtak, føre med kontroll og legge til rette for avslutning

•

Bruk begge bein

Variasjoner:
• Varier avstand til mål
•

Touchbegrensning

•

Gi avslutter pasninger fra forskjellige sider/vinkler

•

Varier type pasning (langs bakken, i lufta etc.)

•

Øvelsen kan også utføres på to mål samtidig. Gruppen deles i to, som står
diagonalt overfor hverandre ved hvert sitt mål. Spiller 1 i den ene rekken slår
pasning over til Spiller 1 i den andre rekken, som tar med seg ball og
avslutter før et punkt/linje. Avslutter henter ball, mens den som slo første
pasning mottar pasning fra motsatt side og avslutter.

1 mot 1 – først på ball

Organisering:
Spillerne står i to rekker på hver sin side av treneren. Treneren slår en pasning ut i
spillområdet i retning målet. Spillerne kjemper om ballen og forsøker å drible seg
forbi hverandre for å komme til avslutning.
Læringsmomenter:
• Reaksjon/akselerasjon
•

Ta med ballen i fart

•

Holde kontroll på ballen ved å føre med den foten som er lengst unna
motspiller

•

Bruke retningsforandring/finter dersom man ikke klarer å løpe fra motspiller

•

Ulike skuddvarianter med ulike avstander fra mål

Variasjoner:
• Ballen kastes opp i lufta fra litt bak spillerne, slik at reaksjonshastighet
trigges i større grad
•

Spille ballen noe nærmere den tregeste av de to spillerne,
for å utligne forskjeller

Vær et forbilde
Som trener for unge utøvere er du et forbilde. Vær ansvaret bevisst i form av handlinger,
holdninger og generell oppførsel. Tenk over hvordan du fremstår, og husk at unge
spillere tar etter sine forbilder.

Smålagsspill
Smålagsspill er ekstremt utviklende for spillerne, blant annet på grunn av mange
touch. I tillegg er det høy intensitet, mange valg, krever god orientering og spillerne
kommer ofte i avslutningsposisjon.
4 mot 4 + keepere

Organisering:
Lag et avgrenset område med to lag, og del i to jevne lag 4 mot 4 + keepere.
Læringsmomenter:
• Se og vektlegg tidligere læringsmomenter i økta
•

Ta hensyn til spillernes ferdighetsnivå

•

Hold fokus på få læringsmomenter per økt

Variasjoner:
• Varier banestørrelse (fra ca. 16x8 meter til 24x12 meter)
•

Varier antall spillere etter ferdighetsnivå

•

Bruk av «joker» (fri spiller som er med på laget med ball)

•

Bruk keeperen som en del av laget, både i forsvar og angrep
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3 mot 3 + keepere

Organisering:
Lag et avgrenset område med to lag, og del i to jevne lag 3 mot 3 + keepere.
Læringsmomenter:
• Se læringsmomenter tidligere i økta og fokuser på disse
•

Velg læringsmomenter ut fra spillernes ferdighetsnivå

•

Ha fokus på få læringsmomenter av gangen

Variasjoner:
• Varier banestørrelsen (mindre enn 4 mot 4)
•

Redusere/øke antall spillere

•

Bruk av «joker(e)»

Fotballøvelser for 9-10 åringer
Her kommer øvelser som anbefales for aldersgruppen 9 – 10 år. Det går også fint å
kjøre flere av øvelsene definert som Leker. På generelt grunnlag er det viktig at
øvelsene medfører mest mulig aktivitet, flest mulig ballberøringer og minst mulig
kø.
Spillestil
I denne aldersgruppen skal man bestrebe et kort pasningsspill på egen
banehalvdel. Det innebærer at det ikke er «lov» å klarere ballen ut over sidelinja
eller slå ballen framover uten adresse. Keeperen skal brukes aktivt som en
kortpasningsspiller. Når man sentrer til keeperen skal ballen formidles videre til en
umarkert spiller.
På motstanderens banehalvdel skal spillerne oppfordres til å prøve å drible for å
skape målsjanser. Det innebærer at man ofte dribler seg bort. I et
utviklingsperspektiv aksepterer vi «misbrukte» målsjanser i barnefotballen i denne
sammenhengen, men spillerne bør drilles i å gjenvinne ballen umiddelbart ved
balltap – fortrinnsvis mens ballen er ved/nær motstanderens mål.
Vi ønsker altså en ballbesittende spillestil – hvor spillerne søker å ha ballen mye i
laget. Det er denne formen for spillestil som på sikt gir best spillerutvikling, selv om
man iblant slipper inn mål som følge av lite kynisme. Resultatene er uansett ikke det
viktigste i denne aldersgruppen. Fokus skal ligge på at spillerne lærer seg å spille
fotball, ikke sparke fotball.
Spilletid
I disse årsklassene skal det praktiseres tilnærmet lik spilletid på alle. Dersom lagene
har nok spillere oppfordres det til å melde på flere lag for å muliggjøre tilstrekkelig
spilletid for alle.
Øvelser
Det skal aldri være mer enn 4 spillere på hvert lag pluss keeper.
Eksempel: Det er 20 spillere på trening. Lag to baner og spill 4 mot 4 (pluss keepere)
på begge banene. Noen øvelser som kan benyttes:
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Finn rett spiller

Organisering:
Lag et avgrenset område med kjegler. Del spillerne inn i to lag a fire spillere, og én ball
per lag. Hver spiller får et nummer fra 1-4 i sitt lag. Nå skal spillerne bevege seg rundt i
området og slå pasninger fra spiller 1 til spiller 2, fra spiller 2 til spiller 3 osv. En kan
gjerne begynne med ett lag i området, og utvide med flere grupper ettersom spillerne
mestrer øvelsen.
Læringsmomenter:
• Orientering – hvor er medspillerne mine?
•

Forberedelse – hvem får jeg ballen fra, og hvor skal den slås videre?

•

Bevegelse – er jeg spillbar for kompisen min?

•

Presisjon – treffer jeg medspilleren min?

Variasjon:
• Forandre rekkefølgen pasningene skal slås i

Drible-, pasnings- og avslutningsløype

Organisering:
Hver spiller har én ball hver. 1 og 1 spiller fører ballen kontrollert gjennom portene,
slår en pasning til spiller ved kjegle, får ballen tilbake og avslutter på mål. Den som
avsluttet stiller seg ved kjeglen for å sette opp veggspillet med neste i rekken. Den
som stod ved kjeglen henter ballen og stiller seg bakerst i køen. Bruk gjerne flere
mål for å unngå kø.
Læringsmomenter:
• Ballkontroll, mange touch nært kroppen
•

Veggspill – forholde seg til mottakerens posisjon/bevegelse

•

Score mål

Variasjoner:
• Varier avstanden mellom kjeglene
•

Varier avstanden til mål (endrer kravene til avslutningene)

Føre og vende i firkant

Organisering:
Lag et avgrenset område basert på antall spillere. Hver spiller har én ball hver, og
skal føre ballen fritt med «hele» foten innenfor området. Der det er rom utfører
spilleren en vending med ball.
Læringsmomenter:
• Bruk av ulike vendingsteknikker – utside, innside, såle, begge bein, kutt-touch etc.
•

Ulike grader av vending

•

Akselerere ut av vending

Variasjon:
• Spillerne vender på signal
•

Spillerne søker «motstander» og fører/vender inn i ledig rom

Føre og vende med ball

Organisering:
Alle spillerne har en ball hver. Spillerne skal føre ballen, enten til linje eller til treneren
gir signal, før de vender og fører tilbake til utgangspunktet.
Læringsmomenter:
• Hvordan skal jeg vende?
•

Lavt tyngdepunkt – balanse

•

Innlevelse - kamplikt

•

Få ballkontroll kjapt, akselerere ut av vendingen

•

Lek med touchen

Variasjoner:
• Trener instruerer om type vending, føring og eventuelt fot som skal benyttes
•

Varier tempo

Føring gjennom porter – ulike gir

Organisering:
Sett opp et avgrenset område basert på antall spillere, og en rekke små kjeglemål i
firkanten. 2 og 2 spillere går sammen med en ball per par, og skal slå pasninger til
hverandre gjennom portene – mens man beveger seg. Pasningen skal slås
gjennom porten og mottas med kontroll på andre siden.
Læringsmomenter:
• Bruk blikket, hvor er det ledig? Hjelp hverandre. Flytte seg fra trangt til ledig.
•

Når spiller jeg pasningen?

•

Treffpunkt på ball

•

Standfoten peker dit jeg slår

Variasjoner:
• Lag kjeglemålene større/mindre og ha flere/færre
•

Konkurranse – ett poeng per godkjent pasning gjennom, hvem rekker flest på tid?

Kontroll over egen ball – jakte motstanderens

Organisering:
Lag et avgrenset område basert på antall spillere. Hver spiller har en ball. Spillerne
skal nå føre ballen rundt i området med kontroll på egen ball, og forsøke å spare
bort motstanderens ball. Når ballen sparkes ut må en løpe og hente egen ball.
Læringsmomenter:
• Verne om egen ball, få kroppen mellom motstander og ball
• Lavt tyngdepunkt – balanse
• Orientering - oversikt
Variasjoner:
• De som får ballen sin sparket ut fortsetter leken i firkant ved siden av
de andre, dersom tilstrekkelig antall. Blir den sparket ut igjen
returnerer en til opprinnelig firkant.

Mottak – pasning på løpende rekke

Organisering:
Still opp spillerne på to rekker mot hverandre, 2-3 spillere på hver side. Den første i
rekken slår en pasning til den første i rekken på motsatt side, løper over (ikke i
ballbanen) og stiller seg bakerst.
Læringsmomenter:
• Førstetouch – få ballen 1 – 1,5 meter foran deg ved første berøring
•

Treffpunkt på ball

•

Standfoten peker dit jeg slår

Variasjon:
• Avstand mellom rekkene
•

Type pasning (innside, liggende vrist, høy/lav etc.)

Pasning – medtak – pasning

Organisering:
Sett opp to kjegler med ca. 10 meters avstand. 2 og 2 spillere går sammen med 1
ball per par. Spillerne slår pasninger frem og tilbake til hverandre med ulike
teknikker. Bruk minimum 2 touch slik at en får mange repetisjoner på
medtak/mottak. Pasningen mottas på en side av kjeglen, og spilleren bruker
førstetouchen til å komme på motsatt side og slå pasning tilbake.
Læringsmomenter:
• Legge til rette for pasning med god førstetouch
•

Tempo i pasning – slå gjennom ball

•

Treffpunkt på ball

•

Treff medspiller

Variasjoner:
• Varier avstand
•

Legg inn touchbegrensning

•

Lage konkurranse – f.eks. hvilket «lag» som kan slå flest pasninger etter
hverandre uten å rive ned kjeglen, bruke for mange touch e.l.

Pasning – medtak i bevegelse

Organisering:
2 og 2 spillere løper parallelt over banen, og slår pasninger mellom seg.
Læringsmomenter:
• Medtak som gjør at du kan holde løpsretningen din
•

Standfot og treffpunkt på ball, knyttet til at du skal spille en pasning på skrå fremover

•

Riktig kraft i pasningen med hensyn til medspillers bevegelse

Variasjoner:
• Variere avstand og tempo

Avslutningsøvelser/scoringstrening
Avslutninger/scoringer er en helt sentral del av fotballen, og naturlig nok noe av det
spillerne liker best å drive med. Her er noen forslag til øvelser.
1 mot 1 – først på ball

Organisering:
Spillerne står i to rekker på hver sin side av treneren. Treneren slår en pasning ut i
spillområdet i retning målet. Spillerne kjemper om ballen og forsøker å drible seg
forbi hverandre for å komme til avslutning.
Læringsmomenter:
• Hvem er førsteforsvarer?
•

Kan jeg snappe ballen foran og sette i gang gode angrep?

•

Hvor er spillsituasjonen?

•

Lavt tyngdepunkt – blikk på ball

Variasjoner:
• Ballen kastes opp i lufta fra litt bak spillerne, slik at reaksjonshastighet
trigges i større grad
•

Spille ballen noe nærmere den tregeste av de to spillerne,
for å utligne forskjeller

•

Avstand til mål
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Føring og avslutning

Organisering:
Alle spillerne har én ball hver. 1A fører ballen mot mål med mange berøringer og
skal avslutte før han eller hun kommer til et punkt eller en linje. Kjør øvelsen på
flere mål samtidig for å unngå kø.
Læringsmomenter:
• Føre med kontroll frem til linje og avslutte
•

Prøv å føre på ulike måter i ulike tempo

•

Lek med touchen, ikke noe press

Variasjoner:
• Legge inn passiv motstand fra ulike vinkler
•

Variere avstanden til mål

Opp – tilbake – avslutning

Organisering:
Spillerne står på en rekke litt utenfor det angitte området, med hver sin ball.
Treneren (eller en spiller) står noe nærmere målet, uten ball. Første spiller i rekken
slår en pasning til treneren, som slår tilbake.
Spilleren gjør et medtak og avslutter før linjen. Den som avslutter henter ballen og
stiller seg bakerst i rekken igjen. Kjør øvelsen på flere mål samtidig for å unngå kø.
Læringsmomenter:
• Score mål – hvordan?
•

Treffpunkt på ballen – tilslag/kraft

•

Standfoten peker hvor?

Variasjoner:
• Varier avstanden til målet
•

Touchbegrensning

•

Type pasning og gjenlegg

Smålagsspill
Spilldelen for denne aldersgruppen skal bestå av smålagsspill – altså 3 mot 3, 4 mot 4
eller lignende.
4 mot 4 + keepere

Organisering:
Lag et avgrenset område med to lag, og del i to jevne lag 4 mot 4 + keepere.
Læringsmomenter:
• Se og vektlegg tidligere læringsmomenter i økta
•

Ta hensyn til spillernes ferdighetsnivå

•

Hold fokus på få læringsmomenter per økt

Variasjoner:
• Varier banestørrelse
•

Varier antall spillere etter ferdighetsnivå

•

Bruk av «joker» (fri spiller som er med på laget med ball)

•

Bruk keeperen som en del av laget, både i forsvar og angrep
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3 mot 3 + keepere

Organisering:
Lag et avgrenset område med to lag, og del i to jevne lag 3 mot 3 + keepere.
Læringsmomenter:
• Se læringsmomenter tidligere i økta og fokuser på disse
•

Velg læringsmomenter ut fra spillernes ferdighetsnivå

•

Ha fokus på få læringsmomenter av gangen

Variasjoner:
• Varier banestørrelsen (mindre enn 4 mot 4)
•

Redusere/øke antall spillere

•

Bruk av «joker(e)»

Fotballøvelser for 11-12 åringer
Spillestil
Når spillerne er 11 – 12 år skal Beisfjord IL spille et kort pasningsspill på egen
banehalvdel. Dette innebærer at det ikke er lov til å klarere ballen ut over sidelinja
eller slå ballen framover uten adresse. Keeperen skal brukes aktivt som en
kortpasningsspiller. Når man sentrer til keeperen skal den videre til en spiller som er
umarkert.
På motstanderens banehalvdel skal spillerne oppfordres til å prøve å drible for å
skape målsjanse. Dette innebærer at man ofte dribler seg bort. I et
utviklingsperspektiv aksepteres vi spilte målsjanser i barnefotballen for å drible for
mye dribling foran mål, men da er det påbudt å gjenvinne ballen umiddelbart
mens ballen er ved motstanderens mål.
Vi ønsker altså en ballbesittende spillestil – hvor man søker å ha ballen mye i laget.
Det er denne formen for spillestil som på sikt gir best utvikling, selv om man iblant
slipper inn mål når man forsøker å spille seg ut. Resultatene er uansett ikke det
viktigste i denne aldersgruppen. Fokus skal ligge på at spillerne lærer seg å spille
fotball, ikke å sparke fotball.
I denne aldersgruppen spiller man 7er fotball.
Beisfjord IL ønsker at lagene opptrer i en 2-3-1 formasjon, hvor forsvarsspillerne går
bredt ut når egen keeper har ballen. Dette vil gi plass til en sentral midtbanespiller
som gjør seg spillbar sentralt i banen i oppspillsfasen. Kantene har en bred
utgangsposisjon. Dette gjelder spesielt kantspilleren på den siden av banen hvor
ballen er.
Alternativt kan lagene benytte en 3-2-1 formasjon. I denne formasjonen er
sidebackene å oppfatte som vingbacker, og er dermed breddeholdere i angrep.
Det er viktig å lære spillerne motsatte bevegelser i angrepsleddet.
På treninger og i kamp ønsker vi at lagene ikke står høyt når motstanderens keeper
har ballen. Det vil føre til at man får øvd seg på et samlet, kollektivt press. I tillegg
får motstander trent på å spille seg ut bakfra.
Øvelser
Forslag til en hovedøvelse som kan være sentral på alle alderstrinn fra 11 år og oppover:
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Barca-øvelsen (smålagsspill/ballbesittelse – uten mål)

Organisering:
Lag et rektangel tilpasset antall spillere. En god «regel» for dette er at laget som har
ballen skal være i stand til å holde den innenfor laget i 8-10 trekk. Klarer lagene å
holde på ball mer enn 10 trekk (ofte) bør størrelsen reduseres noe, og vice versa.
Kvaliteten på angreps- og forsvarsspill må selvsagt også tas med i betraktningen.
Del spillerne inn i 2 lag og jokere. Antall jokere kan varieres. Angripende lag (laget
med ball) bør oppfordres til å spre seg ut over hele området, for lettere å holde
ballen i laget. Forsvarende lag må komprimere (samle seg i presset). Når
forsvarende lag vinner ballen må de spre seg ut igjen, samtidig som de holder
ballen i laget.
Treneren samler ballene på en stasjon og setter i gang ny ball hver gang ballen
går ut av spill.
Læringsmomenter:
• Orientering – Hvor er det rom? Hvor mye plass/tid har jeg?
•
•

Kommunikasjon
Bevegelse

Naturlig progresjon
Start med å få angrepsspillerne til å bevege seg langs linja og tilby
pasningsalternativer hele tiden. Spillere som er lengre unna ball må tenke 1 eller
flere trekk fram i tid med tanke på posisjonering. Hvor kommer det til å bli ledige
rom?
Jokerne sørger for å holde seg i bevegelse for å være spillbar. Må være flinke til å
vurdere når de skal vende opp og når de skal slå i støtte.
Forsvarslaget må jage ball mest mulig samlet. Etter hvert som spillerne blir vant til
øvelsen bør forsvarslaget være i stand til å se hvordan man bør sette inn presset
for å fjerne pasningsmuligheter for angrepslaget.
Noe av det viktigste med øvelsen er overgangen fra angrep til forsvar. Spillerne må
læres til umiddelbar og intensiv gjenvinning. Den beste muligheten til å gjenvinne
ballen er de første fem sekundene etter at ballen er tapt, mens angripende lag
ikke har fått fullstendig kontroll. Dette gjelder også i kamp, på alle nivå.
Fra forsvar til angrep: Vær dyktig til å komme seg raskt ut bredt, for å skape flest
mulig gode alternativer for angriper med ball. Vær spesielt nøye med pasningene
de første sekundene etter et brudd, for å få tidlig kontroll på ballen mens
motstanderen er i ubalanse.
Det er mye en kan jobbe med i denne øvelsen, men prioriter noen få momenter
når en utfører øvelsen.
Instruksjonspunkter:
Metaforer som kan brukes i coachingen:
• Tenk at angripende lag skal være som en blomst som åpner seg om
dagen, og forsvarende lag som en blomst som lukker seg om kvelden.
Spredning i angrep, komprimering i forsvar.
•

Angrip som en flokk pirayaer/ulver.

Variasjoner:
• Banestørrelse
•

Antall spillere

•

Bruk gjerne keepere som jokere på kortsiden av rektanglene. De
trenger også god pasningskultur.

Øvelsen utfordrer spillerne på tid og rom, og kan virke komplisert ved første
øyekast. Få gjerne hjelp av en annen trener de første gangene du kjører øvelsen.
Etter hvert som spillerne forstår øvelsen og når et høyt ferdighetsnivå kan spillerne
drilles på følgende momenter:
1. Før mottak:
a) Bevegelse i forkant som frigjør deg fra press og gir deg en optimal posisjon med tanke på
neste trekk. Løp ett sekund tidligere, og løp én meter ekstra, så får du mye bedre
betingelser. Se an situasjonen om du skal gå, løpe, spurte eller rygge inn i et rom.
b) Søk blindsonen til motstanderen om mulig.
c) Verbal kommunikasjon – gi beskjed om hvor du vil ha ballen.
d) Non-verbal kommunikasjon – vis med hendene hvor du vil ha
ballen. Bruk kroppsposisjonen din til å kommunisere med.
e) Åpne opp kroppsposisjonen din for å ha flere valgmuligheter. Bruk
fortrinnsvis fjerneste fot for å ta med deg ballen.
f) Orienter deg i forkant.
g) Handle og velge underveis, forandre underveis. Planlegg hvor du skal spille
ballen, og hvor du skal ta med deg ballen.
h) Kartlegg hvilke spillere som er ledige. Se etter beste mulighet først.
i) Gjenkjenne situasjoner, se de opp mot lagets struktur, egne ferdigheter og
«kampens» klima.
j) Forutse fremtidige valg fra medspillere og motspillere, og planlegg dine
handlinger ut fra dette. Hva kommer til å skje de nærmeste sekundene?
2. Under ballbehandling:
a) Ta med ballen med den foten du vil føre med – motta ball med mest hensiktsmessige fot.
b) Søk optimale løsninger med tanke på hvor ballen skal tas med, hvilken del av
foten som skal brukes, og hvilken fot.
c) Se etter lokal og distansert rom-utvikling. Hvor blir det rom nært deg og lengre unna?
d) Se etter medspilleres tegn på hvor de vil ha ballen.
e) Lytt etter verbale beskjeder fra medspillere.
f) Utføre handling, kontinuerlig vurder og revurder rom-utvikling.
g) Sørg for å beskytte ballen ved å holde kroppen din mellom ball og motspiller.
Før ballen med den foten som er lengst unna motspiller.
h) Slipp ballen på rett tidspunkt. Dette punktet skiller ofte klinten fra hveten.
i) Bruk riktig kraft i tilslaget, slå ballen med riktig skru.
j) Ta med ballen i riktig retning, helst den retningen du skal slå ballen.

3. Etter ballbehandling:
a) Start en ny bevegelse umiddelbart for å gjøre deg spillbar.
b) Ved korte pasninger, sørg alltid for å ha hodet ditt slik at du har øyekontakt
med ballfører og kan være et alternativ. Vær et naturlig pasningsvalg etter at
du har gitt fra deg ballen.
c) Gi verbal beskjed til ny ballfører. Hvor kommer presset fra? Kan spilleren vende opp?
d) Alltid beveg deg slik at du har optimal avstand til motstanderen. Kontinuerlig
vurdering av hva som er riktig posisjon med tanke på «kampens» klima.
Finn rett spiller

Organisering:
Lag et avgrenset område med kjegler. Del spillerne inn i to lag a fire spillere, og én
ball per lag. Hver spiller får et nummer fra 1-4 i sitt lag. Nå skal spillerne bevege seg
rundt i området og slå pasninger fra spiller 1 til spiller 2, fra spiller 2 til spiller 3 osv.
En kan gjerne begynne med ett lag i området, og utvide med flere grupper ettersom
spillerne mestrer øvelsen.
Læringsmomenter:
• Orientering – hvor er medspillerne mine?
•

Forberedelse – hvem får jeg ballen fra, og hvor skal den slås videre?

•

Bevegelse – er jeg spillbar for kompisen min?

•

Presisjon – treffer jeg medspilleren min?

Variasjon:
• Forandre rekkefølgen pasningene skal slås i.

Finte – drible øvelse

Organisering:
2 og 2 spillere går sammen med 1 ball hver. Start med å føre ballen mot
hverandre. Når spillerne møtes setter de en finte og passerer hverandre hver sin
vei uten å kollidere.
Læringsmomenter:
• Når og hvordan sette finta i forhold til avstand til «motspiller»?
•

Hva slags finte bruker jeg når?

•

Ballkontroll, korte touch

•

Rolig inn i finta – hurtig ut

Variasjoner:
• Varier avstanden mellom utgangsposisjonene
• Utfordre spillerne på tempo og tempovariasjon
• Legg eventuelt føringer for hva slags type finter spillerne skal bruke

Fotballsirkus

Organisering:
Banen er satt opp med fire mål i en firkant – ett mål på hver side. Spillerne deles i fire
lag (1-4 spillere per lag), og stiller seg lagvis ved hvert sitt mål. Treneren spiller
ballen inn mot midten og roper et tall mellom 1 og 4. Tilsvarende antall spillere løper
da ut fra hvert lag og skal forsøke å score i ett av de fire målene.
Læringsmomenter:
• Spille med og mot
•

Skaffe seg rom for å passere motspiller, eventuelt spille pasning til medspiller

Variasjoner:
• Øvelsen kan godt gjennomføres med to mål.
•

Kan sette betingelser for hvilket mål det enkelte lag kan score på.

1 mot 1 – føring over linje

Organisering:
Lag et område på 15x20 meter. Førsteangriper (1A, rød) starter på kortlinja med ballen.
1A skal forsøke å passere førsteforsvarer (1F, gul) og føre ballen kontrollert over
motsatt kortlinje. 1F skal forsøke å hindre 1A i dette. Når det blir scoring eller ballen
går ut av spill starter det neste paret. Rollene byttes etter hvert forsøk (1A blir 1F og
omvendt).
Læringsmomenter:
• Ballkontroll
•

Bruke begge bein

•

Innlevelse, tempo

•

Bruke forskjellige deler av foten i føringen

•

Hvordan velger jeg å passere motstander?

Variasjoner:
• Trener spiller ballen til vilkårlig spiller, og den som får ballen er 1A
•

Fortsette etter brudd. 1F blir 1A ved overtakelse av ball, og kan score ved å
føre over motsatt kortlinje. Holder på til en scorer eller ballen går ut av spill.

•

Sett opp flere baner, slik at alle parene kan kjøre øvelsen samtidig.

Firkant – 4 mot 1

Organisering:
Lag et avgrenset område. Spill 4 mot 1 innenfor området, hvor 1 spiller skal forsøke å
vinne ballen fra overtallslaget.
Læringsmomenter:
• Hvor lønner det seg å ta med ballen med tanke på ledige rom?
•

Kontrollavstand på førsteberøring

•

Hvilken spiller er det best å spille til?

Variasjoner:
• Touchbegrensninger
1 mot 1 – to små mål

Organisering:
Lag et avgrenset område med to små mål på den ene kortsiden. To spillere gjør seg
klar innenfor området. Treneren (eller 1F) spiller ballen til 1A. Spilleren med ballen skal
utfordre og forsøke å drible seg forbi 1F for å score på ett av målene. 1F skal forsøke å
hindre 1A i å score.

Læringsmomenter:
• Møte ball – ballkontroll – sette fart
•

Tidspunkt for finte

•

Tydelig utslag til en av sidene

•

Tempoveksling i det 1F passeres

Variasjoner:
• Spiller som scorer blir værende på banen
•

Spiller som kommer inn på banen setter i gang angrepet

•

Sett opp flere baner for å unngå kø

Pasning i sirkel

Organisering:
Halvparten av spillerne (med ball) former en sirkel. Resten av spillerne samles i
midten av sirkelen uten ball. Spillere inne i sirkelen orienterer seg og søker
øyekontakt. Mottar deretter pasning fra «sin» medspiller. Ballen spilles tilbake, og
spilleren søker en ny medspiller.
Læringsmomenter:
• Orientering – hvilke spillere er ledige?
•

Kommunikasjon – få kontakt med medspiller

•

Pasningskvalitet – fokus på kvalitet, ikke bare tempo

Variasjoner:
• Tvungen touchbruk (en-touch, to-touch osv.)
•

Ulike kombinasjoner med vendinger, finter etc.

•

Ulike server for å utfordre andre tilslags- og mottaksferdigheter (volley,

heading, bryst, lår, hode og kombinasjon av disse)
•

Antall spillere utenfor og inne i ringen for å utfordre orienteringsevnen

•

Ikke lov å bruke samme medspiller flere ganger etter hverandre

Medløpsøvelse

Organisering:
Lag en firkant på ca. 25x25 meter. Bruk én ball, og ha alltid minimum to spillere der
øvelsen starter. Denne øvelsen kan gjennomføres med 5 til 12 spillere.
Læringsmomenter:
• Orientering før medtak
•

Tilrettelegging for pasning i bevegelse

•

Timing bevegelse – pasning

Variasjoner:
• Begge retninger

1 mot 1 – ett mål

Organisering:
Lag et firkantet område av fornuftig størrelse. To spillere er angripere, én er
forsvarer. Treneren spiller ballen til en av de to angriperne (gul), som skal spille seg
forbi en forsvarer (rød) og score. To nye spillere kommer inn så fort det scores eller
ballen går ut av spill.
I denne øvelsen kan man f.eks. benytte en forelder som forsvarsspiller, både for å
få rett motstand og for å involvere foreldrene.
Læringsmomenter:
• 1A: Gå selv eller spille til medspiller?
•

2A: Hvordan bevege meg for å få ball?

•

Score mål!

Variasjoner:
• Bruk eventuelle foreldre aktivt for å få riktig vanskelighetsgrad i øvelsen

Slå på diagonalen

Organisering:
Øvelsen starter med en pasning diagonalt, som tegningen viser. Pasningene
fortsetter deretter i et 8-tallsmønster.
Læringsmomenter:
• Slå på riktig fot
•

Hvilken pasningsteknikk velger jeg (vrist/innside)?

•

Slå gjennom ball

Variasjoner:
• Variere avstandene litt for å se om man kan få flere repetisjoner på ulike teknikker
•

To baller samtidig

•

Dersom en er nok spillere kan spillerne følge ballen etter pasning

Slå på diagonalen

Organisering:
Øvelsen starter med en pasning diagonalt, som tegningen viser. Pasningene
fortsetter deretter i et 8- tallsmønster.
Læringsmomenter:
• Slå på riktig fot
•

Hvilken pasningsteknikk velger jeg (vrist/innside)?

•

Slå gjennom ball

Variasjoner:
• Variere avstandene litt for å se om man kan få flere repetisjoner på ulike teknikker
•

To baller samtidig

•

Dersom en er nok spillere kan spillerne følge ballen etter pasning

Smålagsspill
Smålagsspill er ekstremt utviklende for spillerne, blant annet på grunn av mange
touch. I tillegg er det høy intensitet, mange valg, krever god orientering og
spillerne kommer ofte i avslutningsposisjon.
4 mot 4 + keepere

Organisering:
Lag et avgrenset område med to lag, og del i to jevne lag 4 mot 4 + keepere.
Læringsmomenter:
• Se og vektlegg tidligere læringsmomenter i økta
•

Ta hensyn til spillernes ferdighetsnivå

•

Hold fokus på få læringsmomenter per økt

Variasjoner:
• Varier banestørrelse (fra ca. 16x8 meter til 24x12 meter)
•

Varier antall spillere etter ferdighetsnivå

•

Bruk av «joker» (fri spiller som er med på laget med ball)

•

Bruk keeperen som en del av laget, både i forsvar og angrep
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Fair Play
Både som spiller og trener er Fair Play sentralt. Det betyr blant annet at man viser gode
holdninger i forbindelse med kamp, ikke kjefter på dommeren og takker motspillerne for
kampen – uavhengig av resultatet.

1 mot 3 + keepere og joker

Organisering:
Lag et avgrenset område med to lag, og spill 3 mot 3 + keepere, samt en joker.
Læringsmomenter:
• Føre mot motstander, slippe til medspiller (skape overtall)
•

Lede 1A mot en side

•

Vending og spille pasning til medspiller i ledig rom

5 mot 5 med fire små mål

Organisering:
Lag et avgrenset område, og spill 5 mot 5 med fire små mål (uten keepere).
Læringsmomenter:
• Orientering – hvor er det ledige rom og har motstanderlaget trukket mange over
mot én side?
•

Hurtig vending av spillet

Variasjoner:
• Lag banen større eller mindre

Fotballøvelser for 13-14 åringer
I denne aldersgruppen er det viktig at øvelser og treninger begynner å bli så likt
som mulig det spillerne møter i kamp. Funksjonaliteten må være så høy som mulig.
Det vil si at spillerne bør kunne klare å forholde seg til både medspillere og
motspill/motstandere i øvelser. Det er derfor viktig at det er motstand/motspill i
noen av øvelsene, samt terping på viktige, tekniske detaljer.
Spillestil
Som 13-åringer deltar vi i 9 er eller11er i seriespillet Det medfører blant annet at
offside blir en del av fotballen.
Vi ønsker en ballbesittende spillestil. Det er denne formen for spillestil som på sikt
utvikler best mulige fotballspillere, selv om man kan oppleve baklengsmål fordi man
prøver å spille seg ut. Resultatene er ikke det viktigste i denne aldersgruppen. Det
som skal være i fokus er at spillerne lærer seg å spille fotball, ikke sparke fotball!
I Beisfjord IL ønsker vi at lagene spiller i en 4-3-3 formasjon. Vi mener at denne
formasjonen gir best spillerutvikling.
Offensivt ønsker vi brede indreløpere som utgangspunkt, spesielt på ballsiden når back har
ballen.
Den sentrale midtbanespilleren blir balanseholder i angrep. Vedkommende bør være
god på få touch, og ha evne til å vri spillet hurtig.
Vi ønsker backer som er med i angrepet, og som gjerne kan doble på siden
sammen med indreløper eller kantspiller på samme side.
Defensivt ønsker vi at man presser som et lag. Det betyr blant annet at det er korte
avstander mellom leddene. Avstanden mellom forsvarsleddet og midtbaneleddet
bør være på ca. 10 – 12 meter, uavhengig av om man presser høyt eller lavt.
Dersom laget presser høyt er det viktig at forsvarsspillerne flytter ut laget. Dersom
laget skal presse lavt er det viktig at spillerne i angrepsleddet senker seg og starter
presset ved midtstreken.
Lagene skal etter hvert kunne beherske både høyt og lavt press defensivt.
Med seg inn i ungdomsfotballen fra barnefotballen har spillerne lært at ballen skal
holdes i laget gjennom kortpasningsspill på vei framover. I tenårene skal dette
systematiseres inn i et mer fast mønster.
Øvelser
Forslag til en hovedøvelse som kan være sentral på alle alderstrinn fra 11 år og oppover:
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Barca-øvelsen (smålagsspill/ballbesittelse – uten mål)

Organisering:
Lag et rektangel tilpasset antall spillere. En god «regel» for dette er at laget som har
ballen skal være i stand til å holde den innenfor laget i 8-10 trekk. Klarer lagene å
holde på ball mer enn 10 trekk (ofte) bør størrelsen reduseres noe, og vice versa.
Kvaliteten på angreps- og forsvarsspill må selvsagt også tas med i betraktningen.
Del spillerne inn i 2 lag og jokere. Antall jokere kan varieres. Angripende lag (laget
med ball) bør oppfordres til å spre seg ut over hele området, for lettere å holde
ballen i laget. Forsvarende lag må komprimere (samle seg i presset). Når
forsvarende lag vinner ballen må de spre seg ut igjen, samtidig som de holder
ballen i laget.
Treneren samler ballene på en stasjon og setter i gang ny ball hver gang ballen går ut av spill.
Læringsmomenter:
• Orientering – Hvor er det rom? Hvor mye plass/tid har jeg?
•

Kommunikasjon

• Bevegelse

Naturlig progresjon
Start med å få angrepsspillerne til å bevege seg langs linja og tilby
pasningsalternativer hele tiden. Spillere som er lengre unna ball må tenke 1 eller
flere trekk fram i tid med tanke på posisjonering. Hvor kommer det til å bli ledige
rom?
Jokerne sørger for å holde seg i bevegelse for å være spillbar. Må være flinke til å
vurdere når de skal vende opp og når de skal slå i støtte.
Forsvarslaget må jage ball mest mulig samlet. Etter hvert som spillerne blir vant til
øvelsen bør forsvarslaget være i stand til å se hvordan man bør sette inn presset
for å fjerne pasningsmuligheter for angrepslaget.
Noe av det viktigste med øvelsen er overgangen fra angrep til forsvar. Spillerne må
læres til umiddelbar og intensiv gjenvinning. Den beste muligheten til å gjenvinne
ballen er de første fem sekundene etter at ballen er tapt, mens angripende lag
ikke har fått fullstendig kontroll. Dette gjelder også i kamp, på alle nivå.
Fra forsvar til angrep: Vær dyktig til å komme seg raskt ut bredt, for å skape flest
mulig gode alternativer for angriper med ball. Vær spesielt nøye med pasningene
de første sekundene etter et brudd, for å få tidlig kontroll på ballen mens
motstanderen er i ubalanse.
Det er mye en kan jobbe med i denne øvelsen, men prioriter noen få momenter når en
utfører øvelsen.
Instruksjonspunkter:
Metaforer som kan brukes i coachingen:
• Tenk at angripende lag skal være som en blomst som åpner seg om
dagen, og forsvarende lag som en blomst som lukker seg om kvelden.
Spredning i angrep, komprimering i forsvar.
•

Angrip som en flokk pirayaer/ulver.

Variasjoner:
• Banestørrelse
•

Antall spillere

•

Bruk gjerne keepere som jokere på kortsiden av rektanglene. De
trenger også god pasningskultur.

Øvelsen utfordrer spillerne på tid og rom, og kan virke komplisert ved første
øyekast. Få gjerne hjelp av spillerutvikler eller en annen trener de første gangene
du kjører øvelsen.

Etter hvert som spillerne forstår øvelsen og når et høyt ferdighetsnivå kan spillerne
drilles på følgende momenter: Se Fotballøvelser for 11-12 åringer
Kontroll over egen ball – jakte motstanderens

Organisering:
Lag et avgrenset område basert på antall spillere. Hver spiller har en ball, og fører
ballen rundt i området. Målet er å sparke vekk motstanderens ball, samtidig som
man verner sin egen. Blir ballen din sparket ut må du hente den igjen.
Læringsmomenter:
• Verne om egen ball, få kroppen mellom motstander og ball
•

Lavt tyngdepunkt – balanse

•

Orientering – oversikt

Variasjoner:
• De som får ballen sin sparket ut fortsetter leken i firkant ved siden av
den andre. Blir ballen sparket vekk i den firkanten også, returnerer de
til utgangspunktet.

2 og 2 – tilslagstrening

Organisering:
To og to spillere går sammen om en ball. Spillerne uten ball stiller seg langs
sidelinjen, gjerne med litt avstand fra hverandre. Spillerne med ball stiller seg
overfor sin partner. Parene slår pasninger til hverandre mens de beveger seg til
motsatt side av banen og tilbake.
Læringsmomenter:
• Beregne pasningsstyrke
•

Dempe retur

Variasjoner:
• Tilslagsteknikk
•

Avstand mellom spillerne

3 mot 2 med ett mål

Organisering:
Lag en bane på ca. 20 meter bredde og 30 meter lengde. Det angripende «laget»
starter med ball, og skal sammen forsøke å score mål.

Læringsmomenter:
• Hvem er 1F? 2F sikrer bak og til siden for 1F.
•

Hva skjer når angrepslaget spiller ballen videre?

•

Press på ballfører – låse av en side

•

Hvor langt er vi unna eget mål?

Variasjoner:
• Tilpass banestørrelsen for å skape riktig utfordring
•

Trener eller keeper kan starte øvelsen med en pasning til en angriper

•

Touchbegrensning

Trelags sonespill med keepere

Organisering:
Lag en bane ca. som på figuren, basert på antall spillere. Banen deles inn i fem
soner, hvorav keeperne har endesonene. Midtsonen tilsvarer keepersonene i
størrelse. De to øvrige sonene er noe større.
Ett lag starter i midtsonen (gult), og er «forsvarere». De to andre lagene (rødt og
grønt) skal forsøke å spille ballen til hverandre gjennom/over midtsonen. Én gul
spiller går ut av sine sone og presser spillerne i rød sone (dersom rød har ballen).
Keeperne brukes til å vende spill, samt som en støttespiller dersom angrepslaget er
presset. Keeper kan spille ballen til fritt valgt sone. Lagene bytter soner etter en
viss tid, eller et gitt antall brudd.
Læringsmomenter:
• Orientere seg, sidestilt før mottak
•

Tilpasse førstetouch til press/ikke press

•

Skjerme ballen

•

Legge til rette for neste trekk

•

Passere motstanderen med førstetouchet

•

Kontakt med medspiller i motsatt sone for pasning over

•

Bruk av støtte når 1A er presset

Variasjoner:
• Keeper kan bevege seg inn i sonen for å skape større overtall
•

Forsvarslaget (gult) kan presse med to spillere (etter 10 pasninger, eller
dersom det blir for vanskelig for én spiller å vinne ballen)

•

Laget som mister ballen går i midtsonen som forsvarslag, laget som
erobrer ballen blir angrepslag

6 mot 6 – scoring i endesoner

Organisering:
Lag et begrenset område. Spill 6 mot 6, med scoring i endesonene. Godkjent
scoring når angrepsspiller fører ballen kontrollert inn i endesonen.
Læringsmomenter:
• Når, hvor og hvordan føre, finte, drible og/eller slå pasning?
•

Hvor er det ledig rom – hvordan utnytte dette?

Variasjoner:
• Lage området større (lengre/bredere) eller mindre basert på ferdighetsnivå
•

Ved scoring i en endesone snur man retningen på spillet, og laget
som scoret fortsetter å angripe

•

Bruk av joker

•

Bruke keepere som mottaksspillere i endesonen

5 mot 5 + keeper i sone

Organisering:
To lag med fem spillere på hvert lag. En keeper i hver endesone, som er nøytrale. Når
det ene laget får spilt seg fram til keeperen i en endesone fortsetter de å angripe,
men i motsatt angrepsretning. Keeper kan bruke både føtter og hender.
Læringsmomenter:
• Bruk av nært og fjernt rom – korte og lange pasninger
•

Overgangsspill

•

Bruk av ledig rom

Variasjoner:
• Touchbegrensning for keepere
•

Touchbegrensning for spillere

•

Størrelse på banen tilpasses ferdighetsnivå

•

Bruk av joker

Firkant – 4 mot 1

Organisering:
Spiller 4 mot 1 inne i et avgrenset område. En spiller i midten som skal forsøke å vinne ballen.
Læringsmomenter:
• Førstetouch – kontrollavstand
•

Hvor lønner det seg å ta med ballen med tanke på ledige rom?

•

Hvem av de tre spillerne er ledige?

Variasjoner:
• Touchbegrensning
•

Flere spillere rundt firkanten og flere inne i firkanten (eksempelvis 5 mot 2)

Firkant – 4 mot 2

Organisering:
Spiller 4 mot 2 inne i et avgrenset område. 4 spillere utenfor firkanten, 2 motspillere
inne i firkanten. Spillerne kan ikke bevege seg ut av eller inn i firkanten. Spillerne
utenfor firkanten skal slå pasninger til hverandre. Bytter angrep og forsvar
(ute/inne) etter en viss tid.

Læringsmomenter:
• Pasningskvalitet og valg
•

Igangsetting

•

Forsvarere må flytte bein, lese spillet og jobbe sammen

Variasjoner:
• Størrelse på firkanten
•

Touchbegrensning

4 mot 4 + keeper

Organisering:
Spiller 4 mot 4 + keepere innenfor et avgrenset område med to mål.
Læringsmomenter:
• Fokuser på tema i treningsøkta
Variasjoner:
• Varier banestørrelse

Stolthet, raushet, humør, målrettet
Gjør deg kjent med klubbens verdier. Som trener og spiller skal du være stolt av klubben og
drakta, du skal gi av deg selv og hjelpe andre, du skal holde humøret oppe selv i
motgang, og jobbe målrettet for god spillerutvikling.

Fotballøvelser for 14 – 16 åringer
På dette alderstrinnet bør spillerne ha nådd et såpass høyt ferdighetsnivå at
«coachingen» i stor grad bør fokusere på valgene spillerne tar. Det betyr at det
taktiske aspektet ved fotballen blir mer synlig. Samtidig bør lagene fortsatt
bestrebe en ballbesittende spillestil, noe som medfører at possession- øvelser og
øvelser knyttet opp mot kamplike situasjoner står sentralt. Overtallsspill som 3 mot
2 med fokus på offensive og defensive valg er blant annet ypperlig.
Spillestil
De fleste kampene på dette alderstrinnet spilles som 11er. Det medfører blant
annet at offside er en del av hverdagen, og dermed også må trenes på – både
offensivt og defensivt.
Vi ønsker en ballbesittende spillestil. Det er denne formen for spillestil som på sikt
utvikler best mulige fotballspillere, selv om man kan oppleve baklengsmål fordi man
prøver å spille seg ut. Resultatene er ikke det viktigste i denne aldersgruppen. Det
som skal være i fokus er at spillerne lærer seg å spille fotball, ikke sparke fotball!
I Beisfjord IL ønsker vi at lagene spiller i en 4-3-3 formasjon. Vi mener at denne
formasjonen gir best spillerutvikling.
Offensivt ønsker vi brede indreløpere som utgangspunkt, spesielt på ballsiden når back har
ballen.
Den sentrale midtbanespilleren blir balanseholder i angrep. Vedkommende bør være
god på få touch, og ha evne til å vri spillet hurtig.
Vi ønsker backer som er med i angrepet, og som gjerne kan doble på siden
sammen med indreløper eller kantspiller på samme side.
Defensivt ønsker vi at man presser som et lag. Det betyr blant annet at det er korte
avstander mellom leddene. Avstanden mellom forsvarsleddet og midtbaneleddet
bør være på ca. 10 – 12 meter, uavhengig av om man presser høyt eller lavt.
Dersom laget presser høyt er det viktig at forsvarsspillerne flytter ut laget. Dersom
laget skal presse lavt er det viktig at spillerne i angrepsleddet senker seg og starter
presset ved midtstreken. I mange tilfeller medfører et lavt press også et «slapt»
press, og det er viktig at spillerne lærer seg å beherske aggressivt press også når
laget ligger lavt.
Lagene skal etter hvert kunne beherske både høyt og lavt press defensivt.
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Lagene må også beherske ulike varianter av oppspill som står til rollene i 4-3-3 offensivt:
Ett eksempel er når back har ballen – spiller inn til sentral midtbanespiller – ut til
bred indreløper (bueløp) som skaper 2 mot 1 situasjon med kantspiller – pasning til
kantspiller – innlegg. Spissen angriper første stolpe, motsatt kantspiller bakre
stolpe, motsatt indreløper midt foran mål, sentral midtbane i returrom/45 grader.
Et annet eksempel er en spiss som møter opp og får pasning fra
forsvarer/indreløper – legger igjen til sentral midtbanespiller – vinkler ut på
kantspiller – innlegg. Se bilde.

Øvelser
Forslag til en hovedøvelse som kan være sentral på alle alderstrinn fra 11 år og oppover.
Barca-øvelsen (smålagsspill/ballbesittelse – uten mål)

Organisering:
Lag et rektangel tilpasset antall spillere. En god «regel» for dette er at laget som har
ballen skal være i stand til å holde den innenfor laget i 8-10 trekk. Klarer lagene å
holde på ball mer enn 10 trekk (ofte) bør størrelsen reduseres noe, og vice versa.
Kvaliteten på angreps- og forsvarsspill må selvsagt også tas med i betraktningen.
Del spillerne inn i 2 lag og jokere. Antall jokere kan varieres. Angripende lag (laget
med ball) bør oppfordres til å spre seg ut over hele området, for lettere å holde
ballen i laget. Forsvarende lag må komprimere (samle seg i presset). Når
forsvarende lag vinner ballen må de spre seg ut igjen, samtidig som de holder
ballen i laget.
Treneren samler ballene på en stasjon og setter i gang ny ball hver gang ballen går
ut av spill.
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Læringsmomenter:
• Orientering – Hvor er det rom? Hvor mye plass/tid har jeg?
•

Kommunikasjon

•

Bevegelse

Naturlig progresjon:
Start med å få angrepsspillerne til å bevege seg langs linja og tilby
pasningsalternativer hele tiden. Spillere som er lengre unna ball må tenke 1 eller
flere trekk fram i tid med tanke på posisjonering. Hvor kommer det til å bli ledige
rom?
Jokerne sørger for å holde seg i bevegelse for å være spillbar. Må være flinke til å
vurdere når de skal vende opp og når de skal slå i støtte.
Forsvarslaget må jage ball mest mulig samlet. Etter hvert som spillerne blir vant til
øvelsen bør forsvarslaget være i stand til å se hvordan man bør sette inn presset
for å fjerne pasningsmuligheter for angrepslaget.
Noe av det viktigste med øvelsen er overgangen fra angrep til forsvar. Spillerne må
læres til umiddelbar og intensiv gjenvinning. Den beste muligheten til å gjenvinne
ballen er de første fem sekundene etter at ballen er tapt, mens angripende lag ikke
har fått fullstendig kontroll. Dette gjelder også i kamp, på alle nivå.
Fra forsvar til angrep: Vær dyktig til å komme seg raskt ut bredt, for å skape flest
mulig gode alternativer for angriper med ball. Vær spesielt nøye med pasningene
de første sekundene etter et brudd, for å få tidlig kontroll på ballen mens
motstanderen er i ubalanse.
Det er mye en kan jobbe med i denne øvelsen, men prioriter noen få momenter
når en utfører øvelsen.
Instruksjonspunkter:
Metaforer som kan brukes i coachingen:
•

Tenk at angripende lag skal være som en blomst som åpner seg om
dagen, og forsvarende lag som en blomst som lukker seg om kvelden.
Spredning i angrep, komprimering i forsvar.

•

Angrip som en flokk pirayaer/ulver.

Variasjoner:
• Banestørrelse

•

Antall spillere

•

Bruk gjerne keepere som jokere på kortsiden av rektanglene. De
trenger også god pasningskultur.

Øvelsen utfordrer spillerne på tid og rom, og kan virke komplisert ved første
øyekast. Få gjerne hjelp av spillerutvikler eller en annen trener de første gangene
du kjører øvelsen.
Etter hvert som spillerne forstår øvelsen og når et høyt ferdighetsnivå kan spillerne
drilles på følgende momenter: Se Fotballøvelser for 11-12 åringer.

3 mot 2 med ett mål

Organisering:
Lag et avgrenset område på ca. 20x30 meter. Det angripende laget (gult) starter
med ball og skal forsøke å score. Forsvarende lag (rødt) skal forsøke å hindre mål.
Læringsmomenter:
• Hvem er 1F? 2F sikrer bak og til siden for 1F. Forsøke å låse av en side.
•

Hva skjer når angripende lag spiller ballen videre?

•

Press på ballfører – ikke selge seg

•

Hvor langt er vi unna eget mål?

Variasjoner:
• Tilpass banestørrelsen for å oppnå riktig utfordring
•

Trener eller keeper kan sette i gang ballen til angripende lag

•

Touchbegrensning

Trelags sonespill med keepere

Organisering:
Lag en bane ca. som på figuren, basert på antall spillere. Banen deles inn i fem
soner, hvorav keeperne har endesonene. Midtsonen tilsvarer keepersonene i
størrelse. De to øvrige sonene er noe større.
Ett lag starter i midtsonen (gult), og er «forsvarere». De to andre lagene (rødt og
grønt) skal forsøke å spille ballen til hverandre gjennom/over midtsonen. Én gul
spiller går ut av sine sone og presser spillerne i rød sone (dersom rød har ballen).
Keeperne brukes til å vende spill, samt som en støttespiller dersom angrepslaget er
presset. Keeper kan spille ballen til fritt valgt sone. Lagene bytter soner etter en
viss tid, eller et gitt antall brudd.
Læringsmomenter:
• Orientere seg, sidestilt før mottak
•

Tilpasse førstetouch til press/ikke press

•

Skjerme ballen

•

Legge til rette for neste trekk

•

Passere motstanderen med førstetouchet

•

Kontakt med medspiller i motsatt sone for pasning over

•

Bruk av støtte (keeper) når 1A er presset

Variasjoner:
• Keeper kan bevege seg inn i sonen for å skape større overtall
•

Forsvarslaget (gult) kan presse med to spillere (etter 10 pasninger, eller
dersom det blir for vanskelig for én spiller å vinne ballen)

•

Laget som mister ballen går i midtsonen som forsvarslag, laget som
erobrer ballen blir angrepslag

3 mot 2 i 16-meter (Forsvar)

Organisering:
Spill 3 mot 2 i avgrenset område innenfor 16-meteren. Trener samler ballene på en
stasjon, og setter i gang angripende lag. Hver gang ballen er ute av spill eller i mål,
settes ny ball i spill. Bytt spillere på banen etter gitt tidsperiode, antall angrep eller
etter hvert angrep.
Læringsmomenter:
Press på ballfører – ikke selge seg, lede mot sikring/bort fra mål
2F forholder seg til 1F, tar ut farlig rom og er beredt til å ta over
1F-jobben
Variasjoner:
Varier antallet angrepsspillere/forsvarsspillere
Varier banestørrelse

3 mot 2 – føre over linje

Organisering:
Lag et avgrenset, rektangulært område. Del spillerne inn i angrep og forsvar, og spill
3 mot 2 innenfor området. Scoring skjer ved å føre ballen med kontroll over linjen.

Læringsmomenter:
• Skape gode overtallssituasjoner (trekant)
•

Ballfører utfordre 1F, trekke «motsatt» for å lage plass til medspillere

•

Bevegelse fra medspillere (1. og 2. bevegelse) for å få gi ballfører gode vinkler

•

Spille pasning eller utfordre 1 mot 1?

Variasjoner:
• Varier banestørrelse etter ferdighetsnivå
•

Varier antall forsvarere etter ferdighetsnivå

Opp – tilbake – gjennom - innlegg

Organisering:
Øvelsen krever ca. 8-12 spillere. Formålet er å sette opp et angrepsmønster på siste
tredjedel av banen, hvor vi slår pasning opp til spiss, gjenlegg til midtbane, tre
gjennom tenkt forsvarsrekke (mellom back og stopper) til kantspiller, innlegg og
avslutning.
Er det mange spillere tilgjengelig kan en benytte passiv motstand, både på ene
backen og f.eks. en forsvarsspiller i boksen. Alternativt kan kjegler fungere som
retningslinje for hvor pasningene skal gå.
Spiss angriper første stolpe, motsatt kantspiller angriper bakre stolpe og
midtbanespiller er med i returrom.
Læringsmomenter:
• Slå på fot/i steg, så vi har kontroll
•

Hvilken fot ønsker medspiller å få ballen på?

•

Kvalitet i pasningene

•

Innlegg på førstetouch dersom mulig – gi beskjed om hvor mange touch du bruker

•

Bevegelse i boks for å score mål

Variasjoner:
• Touchbegrensninger
•

Passiv motstand

•

Aktiv motstand

2 mot 1 på kant mot ett mål

Organisering:
Spill 2 mot 1 innenfor avgrenset område på siden av banen. Angripende lag (rødt)
skal overliste forsvarsspiller (gul) innenfor områder, og deretter avslutte på mål.
Læringsmomenter:
• Skape gode overtallssituasjoner
•

Orientering/kontakt med medspiller

•

1A (ballfører) utfordre 1F, trekke mot siden for å lage plass til 2A

•

Bevegelse fra 2A der det er plass

•

Skape gode vinkler

•

Spille pasning eller utfordre 1 mot 1?

Variasjoner:
• Touchbegrensning
•

Linje/punkt en (senest) må avslutte fra

• Tvinge fram situasjoner alene med keeper
4 mot 4 + keepere – større område

Organisering:
Lag et avgrenset område på ca. 30x40 meter. Del inn i to lag a 4 spillere med keeper på
hvert lag.
Læringsmomenter:
• Hvem er førsteforsvarer (1F)?
•

Press på ballfører – ikke selge seg, lede mot 2F/ut av farlig område

•

Blikket på ballen

•

Takle/blokkere – vinne ball/hindre mål

Variasjoner:
• Blir det for vanskelig å se bildene knyttet til 1F-rollen kan banen lages noe mindre

3 mot 2 på ett mål, opp – tilbake – gjennom

Organisering
Lag et avgrenset område. Laget i numerisk overtall (rødt) skal forsøke å skape og
utnytte overtall, og score mål. Ha en klar tanke bak hvordan forsvarsspillerne
rulleres. Dette er en progresjon fra 2 mot 1, med sikte på å skape relasjonelle
ferdigheter i en kamplik situasjon. Ballen kan settes i gang fra trener eller keeper.
Læringsmomenter:
• Tempo i ballføring, skape 2 mot 1-situasjoner
•

Pasning til medspiller eller utfordre selv?

•

Timing på pasningen

•

Bevegelse for å skape rom for seg selv eller andre

•

Kan jeg vende opp når jeg er feilvendt? Hvordan? Får jeg beskjed?

Variasjoner:
• Differensier gjennom vanskelighetsgrad på igangsetting
•

Varier banestørrelse

•

Touchbegrensning

Sosiale medier
Beisfjord IL oppfordrer både spillere og andre arbeidstakere til å benytte sosiale
medier for å blant annet promotere klubben og skape entusiasme hos tilhengerne.
Det er likevel viktig at slike medier brukes med forsiktighet, og vi har derfor
utarbeidet følgende retningslinjer:
•

Snakk gjerne positivt om klubben, klubbens samarbeidspartnere, medspillere,
frivillige etc.

•

Link gjerne til klubbens hjemmeside/Facebook m.m., for å generere klikk og
aktivitet

•

Delta i diskusjoner som omhandler klubben, men vær varsom

•

Kommenter gjerne klubbens innlegg i sosiale medier, eller del saker med dine
venner/følgere

•

Ta imot kritikk på en god måte – det er bedre å ikke svare enn å svare
negativt

•

Unngå negative ytringer om dommere, med- og motspillere, trener, forbund
etc.

•

Vær spesielt varsom med hva du skriver like etter en kamp mens adrenalinet
bruser

•

Vis generell fornuftighet, folkeskikk og folkevett – du skal ikke plage andre, du
skal skrive sant og ærlig, og for øvrig kan du skrive hva du vil

•

Vær høflig, vær deg selv og bruk sunn fornuft

•

Unngå å skrive noe i beruset tilstand

•

Unngå bilder og/eller uttalelser som kan virke provoserende eller støtende

•

Forsikre deg om at det du skriver er korrekt

•

Hvis du er usikker på om et innlegg kan være kontroversielt: Ikke legg det ut
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«De viktigste ferdighetene til treneren min i barneåra var
rettferdighetssans, humør og evnen til å skape artige treninger.»
«De viktigste ferdighetene til min trener i ungdomsårene var
at treneren var der når det gikk tungt, satte krav når det gikk
lett, hadde humør, var rettferdig og hadde peiling på fotball.»
– Oppsummering av svar fra 100 landslagsspillere

