
GJ8år

ØKT 1: Passeringsferdighet (1v1)

Oppvarming: Kaos + Rumpejeger Deløvelse: 1v1 Champions League Hoveddel: Spill på små mål

Tema/Fase: Verne om ball Tema/Fase: 1v1 Tema/Fase: Innsats + forsøke å drible 
motstander

Læringsmomenter: Læringsmomenter: Læringsmomenter:

- Orientering - Sette fart mot motstander (utfordre) Innsats - gjøre sitt beste. Jobbe hardt

- Kroppen mellom ballen og jegeren 
(skjerme ballen)

- Timing i finte 1v1: skape ubalanse ved å drible 
motstander

- Tett ballkontroll - Fart ut av finten Når kan man drible, når bør man sentre?

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: 1v1 på liten bane. Scoring 
ved å føre over linjen på motstanderens 
side. Kampene varer i ett minutt. 
Vinneren av kampen går en bane til 
høyre, og taperen en bane til venstre.

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

Progresjon: Progresjon/tips: Progresjon/tips:

Varighet: 10 min Varighet: 20 min. Varighet: 25 min.
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ØKT 2: Scoringsferdighet

Oppvarming: 1v1 med løpsduell Deløvelse: 1v1 Rush Hoveddel: Spill på to baner

Tema/Fase: Hurtighet/1v1/scoring Tema/Fase: Omstiling/1v1/scoring Tema/Fase: Tilslag/Scoringsferdighet

Læringsmomenter: Læringsmomenter: Læringsmomenter:

- Skaffe seg rom for å skyte - Skaffe seg rom for å skyte - Skaffe seg rom til å skyte

- Være i balanse når man skyter - Være i balanse når man skyter - Være i balanse når man skyter

- Hurtig omstilling - Hurtig omstilling - Finne medspillere som kan score

Organisering (maks fire spillere i kø på 
hver side): Først skal to spillerne møte 
hverandre én mot én på en liten bane 
med småmål. Så fort ballen går i mål eller 
ut av spill kaster treneren en ball i retning 
det store målet. Spillerne skal da spurte 
om kapp for å rekke ballen først og score 
i det store målet.

Organisering (maks fire spillere i kø på 
hver side): Førstemann i køen på rødt 
lag setter fart med ballen og angriper mot 
førstemann i køen på blått lag. Rød spiller 
skal forsøke å score. Dersom blå spiller 
vinner ballen kan han/hun score på det 
andre målet. Når ballen er i mål eller ute 
av spill setter nestemann i køen på blått 
lag fart mot den røde spilleren som 
nettopp var i angrep. Den personen er nå 
forsvarsspiller. Slik fortsetter det med 
angrep annen hver gang fra hvert lag. 
Første laget til 5 scoringer vinner. Spill 
flere kamper og husk å bytte keeper.

Organisering: Maks 5v5. 
Nivådifferensiert, der de som ha kommet 
lengst nivåmessig spiller med og mot 
hverandre på samme bane, og 
tilsvarende for de som har et litt lavere 
ferdighetsnivå. Kan også spille med en 
joker slik at angripende lag er én mer i 
angrep. Fokus på å komme så ofte som 
mulig til avslutning på mål.

Progresjon/tips: Progresjon/tips: Progresjon/tips:

Varighet: 10 min. Varighet: 20 min. Varighet: 30 min.
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ØKT 3: Pasningsferdighet

Øvelse 1: Hjelpejeger Øvelse 2: 2v1 Øvelse 3: Spill med fire mål

Tema/Fase: Pasningsferdighet Tema/Fase: Pasningsferdighet 2v1 Tema/Fase: Pasningsferdighet

Læringsmomenter: Læringsmomenter: Læringsmomenter:

- Løfte blikket - lete etter rom med og 
uten ball

- Utfordre forsvarspilleren - Lete etter rom med og uten ball

- Spille til en bedre plassert medspiller - Sentre eller drible når forsvarsspilleren 
går på

- Innsats

- Spilleren som ikke har ballen holder seg 
bredt i firkanten

- Bruke banens bredde

Organisering: Alle har hver sin ball 
bortsett fra jegerne. Det bør være 1/3 
jegere. Jegerne skal forsøke å spille alle 
ballene ut av firkanten på kortest mulig 
tid. Treneren tar tiden. Dersom en spiller 
mister ballen sin er han/hun en «hjelper». 
Jobben går da ut på å vise seg for de 
andre spillerne med ball og være spillbar 
slik at jegerne ikke får tak i ballen.

Organisering (maks tre par i kø): To 
angrepsspillere skal forsøke å passere en 
forsvarsspiller som står inne i en firkant. 
Angrepsspillerne må passere 
forsvarsspilleren i firkanten gjennom den 
bakerste siden (nærmest mål). 
Forsvarsspilleren kan ikke forsvare seg 
utenfor firkanten, men dersom 
forsvarsspilleren vinner ballen i firkanten 
får han/hun scoring ved å ta med seg 
ballen ut med kontroll. Angrepsspillerne 
får scoring ved å score i det store målet.

Organisering: Tre mot tre. Angripe mot 
to mål og forsvare to mål.

Progresjon/tips: Progresjon/tips: Dersom det blir for 
vanskelig for angriperne kan 
forsvarsspilleren ha hendene på ryggen, 
eller kun forsvare seg på bakerste linje i 
firkanten

Progresjon/tips:

Varighet: 10 minutter Varighet: 20 minutter Varighet: 25 minutter
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ØKT 4: Spill (tre ulike spillvarianter)

Stasjon 1: Smålagsspill 2v2/3v3 Øvelse 3: Spill Øvelse 3: Spill på fire mål

Tema/Fase: Innsats Tema/Fase: Innsats Tema/Fase: Innsats

Læringsmomenter: Læringsmomenter: Læringsmomenter:

Innsats - gjøre sitt beste. Jobbe hardt Innsats - gjøre sitt beste. Jobbe hardt Innsats - gjøre sitt beste. Jobbe hardt

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

Organisering: Tre mot tre pluss keeper Organisering: To lag av tre spillere. Kan 
også bruke en joker som spiller for begge 
lag. Kan score på to mål, og må forsvare 
to mål.

Progresjon/tips: Progresjon/tips: Alle på angripende lag 
(unntatt keeper) må over midten for at 
scoringen skal godkjennes

Progresjon/tips:

Varighet: 18 min. (rotere til neste 
spillvariant)

Varighet: 18 minutter (rotere til neste 
spillvariant)

Varighet: 18 minutter (rotere til neste 
spillvariant)
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ØKT 5: Pasningsferdighet

Øvelse 1: Rondos (firkant) 4v1 og 3v1 Øvelse 3: Spill på fire mål Øvelse 3: Spill på store mål

Tema/Fase: Pasningsferdighet Tema/Fase: Vende spillet Tema/Fase: Vende spillet

Læringsmomenter: Læringsmomenter: Læringsmomenter:

- Ta i mot ballen med lengste fot Innsats - gjøre sitt beste. Jobbe hardt Innsats - gjøre sitt beste. Jobbe hardt

- Bevegelse for å bli spillbar Spille med bredde Spille med bredde

- Når kan man bruke to touch, når må 
man bruke ett?

Vende spillet Vende spillet

Organisering: Del inn etter nivå. De som 
har kommet lengst nivåmessig kan spille 
3v1 i en firkant på 6x6m. De som er litt 
bak ferdighetsmessig kan spille 4v1 i en 
firkant på 7x7m. Øvelsen går ut på å 
spille flest mulig pasninger uten at 
spilleren i midten klarer å vinne ballen. 
Den spilleren som mister baller til 
spilleren i midten, eller spiller ballen ut av 
firkanten, må inn å ta plassen til spilleren i 
midten. Klarer spillerne rundt ti pasninger 
uten at spilleren i midten får tak i ballen 
må spilleren i midten står være en ekstra 
runde i midten.

Organisering: To lag av tre spillere. Kan 
også bruke en joker som spiller for begge 
lag. Kan score på to mål, og må forsvare 
to mål.

Organisering: 4v4 eller 5v5

Progresjon/tips: Progresjon/tips: Progresjon/tips:

Varighet: 15 minutter Varighet: 20 minutter Varighet: 20 minutter
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ØKT 6: Forsvarsspill

Øvelse 1: 1v1 Øvelse 2: 2v2 mot mål Øvelse 3: Spill på store mål

Tema/Fase: Agility/1v1: førsteforsvarer 
(maks 8 spillere per bane.

Tema/Fase: førsteforsvarer og 
andreforsvarer

Tema/Fase: førsteforsvarer og 
andreforsvarer

Læringsmomenter: Læringsmomenter: Læringsmomenter:

- Korte ned avstanden til motstanderen 
(gå på)

Nærmeste forsvarssspiller til ballfører 
(førsteforsvarer) - opp i press for å vinne 
ball.

Nærmeste forsvarssspiller til ballfører 
(førsteforsvarer) - opp i press for å vinne 
ball.

- Bremse ned farten før man møtes Nest nærmeste forsvarsspiller til ballfører 
(andreforsvarer) - kontrollere rommet i 
midten av banen, litt bak 
førsteforsvareren.

Nest nærmeste forsvarsspiller til ballfører 
(andreforsvarer) - kontrollere rommet i 
midten av banen, litt bak 
førsteforsvareren.

- Timing - når kan jeg ta/vinne ball Bytte forsvarsrolle når angripende lag 
sentrer.

Bytte forsvarsrolle når angripende lag 
sentrer.

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. Rød er tatt dersom 
blå klarer å ta på rød.

Organisering: Spillerne deles først i to 
lag og deretter i par. Første paret på rødt 
lag starter øvelsen ved å spille en 
pasning til første par på blått lag. Blått par 
skal nå angripe og score på rødt lag sin 
keeper. Rødt lag skal forsøke og hindre 
scoring, og aller helst vinne ballen. Klarer 
de dette kan de score på målet til blått 
lag. Etter 12 angrep bytter lagene side.

Organisering: Tre mot tre pluss keeper

Progresjon: 1.) Begge har ball 2.) Blå 
spiller pasning til rød, som nå skal drible 
seg forbi blå spiller og føre ballen 
gjennom et av de to gule målene. Dersom 
blå spiller vinner ballen skal han/hun 
score i det lille målet. Bytte side etter 
hvert angrep.

Progresjon/tips: Progresjon/tips:

Varighet: 15 min. Varighet: 20 minutter Varighet: 20 minutter
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