
GJ5-6år

ØKT 1: Vinne ballen

Stasjon 1: 1v1 - løpe gjennom mål Stasjon 2: Hauk og due Stasjon 3: Smålagsspill 2v2/3v3

Tema/Fase: Agility/1v1 Tema/Fase: Vinne ball/gjenvinning Tema/Fase: Spill

Læringsmomenter: Læringsmomenter: Læringsmomenter:

- Korte ned avstanden til motstanderen 
(gå på)

- Korte ned avstanden til motstanderen 
(gå på)

- Vinne ballen når man er i forsvar

- Bremse ned farten før man møtes - Timing - når kan jeg ta/vinne ball - Ta med ballen fremover i angrep

- Timing - når kan jeg ta/vinne ball - Beholde ballen etter at man har vunnet 
den.

- Drible forbi motstander, når bør jeg 
skyte?

Organisering (maks fire i kø på hver 
side): Rød spiller skal komme forbi blå 
spiller og løpe gjennom ett av de to gule 
målene uten å bli tatt. Maks åtte spillere 
per. bane.

Organisering: Alle «duene» skal ha hver 
sin ball, hauken i midten er uten ball 
(treneren). Duene skal forsøke å komme 
seg over til andre siden uten at hauken 
tar dem. Hauken tar duene ved å vinne 
ballen og score i ett av de to små målene 
som er plassert på sidene. Dette gir 
duene en sjanse til å vinne ballen tilbake. 
Scorer ikke hauken er duene fortsatt 
duer. Score hauken er duen gjort om til 
hauk. Duene må klare å stoppe ballen 
innenfor endesonene, hvis ikke blir de til 
hauker.

Organisering: 2v2 på liten bane. Scoring 
i små mål. Spiller uten keeper.

Progresjon: 1.) Begge har ball 2.) Rød 
har ball

Progresjon: Progresjon:

Varighet: 18 min. Varighet: 18 min. Varighet: 18 min.
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ØKT 2: Ballkontroll

Stasjon 1: Kaos + Rumpejeger Stasjon 2: Løpe gjennom kjeglemål Stasjon 3: Spill 2v2/3v3 på små mål

Tema/Fase: Verne om ball Tema/Fase: Føring/vending/verne om ball Tema/Fase: Spill

Læringsmomenter: Læringsmomenter: Læringsmomenter:

- Orientering - Retningsforandringer og vendinger - Vinne ballen når man er i forsvar

- Kroppen mellom ballen og jegeren 
(skjerme ballen)

- Tett ballkontroll (mange touch på ballen) - Ta med ballen fremover i angrep

- Tett ballkontroll - Kroppen mellom ball og motstander - Drible forbi motstander, når bør jeg 
skyte?

Organisering: Alle har hver sin ball 
innenfor et avgrenset område. Treneren 
gir barna ulike utfordringer som f.eks. føre 
med utsiden av foten, vende på signal, se 
opp når man fører etc. Rumpejeger: Alle, 
med unntak av noen «jegere», har en ball 
hver inne i firkanten. Jegerne skal forsøke 
å sparke bort ballene til de i midten. 
Mister man ballen sin, eller selv fører den 
ut av firkanten, er man rumpejeger. 
Rumpejegerne skal hjelpe de andre 
jegerne med å sparke ut ballene, men 
kan kun bevege seg rundt på rumpa. Den 
siste som står igjen med ball er vinneren. 
Ca 1/4 bør være jegere i denne øvelsen.

Organisering: Alle starter med en ball 
hver. Om å gjøre å score flest mål på ett 
minutt. Scorer ved å føre gjennom 
målene. Progresjon: score ved å vende i 
målet. Bruk forskjellige fargekoder for å få 
spillerne til å løfte blikket. Progresjon 2: 
del opp i jevne par. Den som får tak i 
ballen skal score ved å føre gjennom 
målene, den andre skal prøve å vinne 
ballen og gjøre det samme. Ett minutt 
arbeid.

Organisering: 2v2/3v3 på liten bane. 
Scoring i små mål. Spiller uten keeper.

Progresjon: Progresjon: Progresjon:

Varighet: 18 min. Varighet: 18 min. Varighet: 18 min.
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ØKT 3: Score mål

Stasjon 1: Spill 2v2 på store mål Stasjon 2: 1v1 løspduell - scoring Stasjon 3: Scoringsjeger

Tema/Fase: 2v2/3v3 Tema/Fase: Hurtighet og tilslag Tema/Fase: Vinne ball/tilslag/gjenvinning

Læringsmomenter: Læringsmomenter: Læringsmomenter:

- Vinne ballen når man er i forsvar - Følge med (konsentrasjon) - Orientering (finne ledig rom)

- Ta med ballen fremover i angrep - Treffe riktig på ballen - Vinne ballen tilbake umiddelbart

- Drible forbi motstander, når bør jeg 
skyte?

- Være i balanse når man skyter - Skaffe seg rom til å skyte

Organisering: 2v2 på liten bane. Scoring 
i små mål. Spiller uten keeper.

Organisering (maks fire i kø på hver 
side): Trenere setter opp jevne par. Disse 
står med ryggen til treneren, men med 
ansiktet mot målet de skal score på. 
Treneren sentrer en pasning mellom 
paret og de skal løpe om kapp for å nå 
ballen og score.

Organisering: 2/3 med ball, 1/3 uten ball 
(jegere). Jegerne skal forsøke å stjele 
ballen fra de andre og score i ett av de 
fire målene. Dersom de lykkes blir 
spilleren som mistet ballen ny jeger. Om å 
gjøre å ikke bli jeger.

Progresjon: Progresjon: Begge starter med ryggen 
mot mål - rygger helt til treneren spiller 
ballen. Begge starter liggende på magen

Progresjon:

Varighet: 18 min. Varighet: 18 min. Varighet: 18 min.
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ØKT 4: Ballkontroll

Stasjon 1: Doktorjeger Stasjon 2: «Blinkskudd» Stasjon 3: Spill 2v2/3v3 på små mål

Tema/Fase: Føring/vending/verne om ball Tema/Fase: Føring/stoppe ballen Tema/Fase: Spill

Læringsmomenter: Læringsmomenter: Læringsmomenter:

- Orientering - hvor er rom/hvor er 
motspillere?

- Orientering - løfte blikket - Vinne ballen når man er i forsvar

- Kroppen mellom ballen og jegeren 
(skjerme ballen)

- Tett ballkontroll (mange touch på ballen) - Ta med ballen fremover i angrep

- Tett ballkontroll - Senke farten før man skal stoppe opp - Drible forbi motstander, når bør jeg 
skyte?

Organisering: Alle har hver sin ball 
innenfor et avgrenset område. Treneren 
gir barna ulike utfordringer som f.eks. føre 
med utsiden av foten, vende på signal, se 
opp når man fører etc Doktorjeger: To 
lag. Hvert lag har en «doktor» som 
befinner seg i hver sin firkant i enden av 
den store firkanten. Alle spillere skal ha 
en ball hver, inkludert «doktoren». Målet 
er å sparke ut ballene til det andre laget. 
Mister man ballen sin setter man seg ned 
på bakken. Da kan «doktoren» på laget 
redde spilleren som sitter ved å føre 
ballen bort å gi den til spilleren. Dersom 
et lag klarer å sparke ut alle ballene, 
ELLER ballen til  motstanderens doktor, 
har man vunnet. Doktoren er «fri» inne i 
sin egen firkant.

Organisering: Spillerne på enden skal 
forsøke å komme seg over til den andre 
siden uten å bli truffet av ballen til 
«skytteren» på langsiden. Spillerne på 
enden må klare å stoppe ballen innenfor 
endesonen på motsatt side. Blir man 
truffet eller mister ballen ut av endesonen 
blir man «skytter» Øvelsen gjør at det blir 
flere og flere skyttere per runde. Den 
siste som klarer å komme seg over uten å 
bli truffet, vinner. Regel: Det er ikke lov til 
å skyte høye baller. Man skal sentre med 
innsiden av foten.

Organisering: 2v2/3v3på liten bane. 
Scoring i små mål. Spiller uten keeper.

Progresjon: Progresjon: Progresjon:

Varighet: 18 min. Varighet: 18 min. Varighet: 18 min.
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ØKT 5: Score mål

Stasjon 1: Scoringsjeger Stasjon 2: Scoringskonkurranse Stasjon 3: Spill 2v2/3v3 på store mål

Tema/Fase: Vinne ball/tilslag/gjenvinning Score mål/tilslag Tema/Fase: Spill

Læringsmomenter: Læringsmomenter: Læringsmomenter:

- Orientering (finne ledig rom) - Beregne ballbane - Ta med seg ballen nærmere 
motstanderen sitt mål

- Vinne ballen tilbake umiddelbart - Stamfot litt bak ballen - peke mot mål - 
slippe stamfoten etter treff på ballen

- Drible forbi motstander, når bør jeg 
skyte?

- Skaffe seg rom til å skyte - Vinne ballen i forsvar (gå på)

Organisering: 2/3 med ball, 1/3 uten ball 
(jegere). Jegerne skal forsøke å stjele 
ballen fra de andre og score i ett av de 
fire målene. Dersom de lykkes blir 
spilleren som mistet ballen ny jeger. Om å 
gjøre å ikke bli jeger.

Organisering (maks 4 spillere i kø): Blå 
spiller sentrer ballen til trenerne og løper 
deretter i mål. Trener sentrer til rød spiller 
som skyter på første berøring. Etter 
avslutning går spillerne tilbake til sin egen 
kø. Treneren bestemmer når lagene skal 
bytte side. Konkurranse: Hvor mange mål 
klarer lagene å score på fem minutter?

Organisering: 2v2. Keeperen er 
angrepsspiller når laget har ballen, og 
keeper når laget ikke har ballen.

Progresjon: Progresjon: Spillerne kan dempe ballen 
før skudd. Trenerne kan gi spillerne som 
skal skyte en høy ball. Spillerne som skal 
bli keeper må rygge frem til målet

Progresjon:

Varighet: 18 min. Varighet: 18 min. Varighet: 18 min.
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