
Forslag til koronatilpasset organisering og øvelser i barnefotball 2012-2015. 

Regler: 

Før trening:                 

1.       Spillere må IKKE møte opp på trening dersom de ikke føler seg i form, er forkjølet eller har andre former for symptomer. 

2.       Oppmøte 5 minutter før trening. NB: Ikke tidligere!      

3.       Ha med egen ball.        

4.       Ha med drikkeflaske.        

5.       Ha på Hemingklær.        

6.       Hold avstand til andre spillere.       

7.       Ingen samlinger før trening, gå rett til anvist område.      

8.       Klubbhus og garderober er stengt.       

           

           

Under trening:          

1.       Ikke ta på utstyr.        

2.       Minimum 2 meter avstand til enhver tid.       

3.       Maks 4 spillere i en gruppe.        

4.       Ikke Heade ball.        

5.       Ikke spytte.         

           

Etter trening:          

1.       Gå rett hjem.         

2.       Ikke lov å bli på området for å spille mer, selv om det ser ut som om det er plass.      

 

Husk å booke bane: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/11FNyJZYVcSyOGSPSAMX5Jxe07bHQCIBslu7Rao0xYgo/edit

?usp=sharing 

Organisering: 

I denne perioden, hvor vi ikke får spilt kamper, må vi være kreative for å skape morsom 

fotballaktivitet for barna. Det er viktig med god organisering og variert aktivitet. Vi anbefaler å dele 

inn øvelser for barna innenfor disse kategoriene: 

Ballmestring: 

Ballmestring er alle øvelser med 1 ball pr spiller hvor vi utfordrer spillerne til å kontrollere ballen på 

forskjellige måter. Her kommer noen forslag til øvelser som utfordrer barna: 

Triksing: 

Triksing med ball gir ballkontroll, men er enn så lenge litt utfordrende ettersom barna ikke skal ta på 

ballen eller heade. De som klarer å starte triksing med beina kan derimot jobbe godt med ballkontroll 

gjennom triksing. Det kan være fint å gi barna mål om å klare å trikse til 5 og etter hvert 10. Det er 

morsomt å nå mål! De som ikke klarer å trikse vanlig kan bruke ett eller to mellomsprett. Variasjoner: 

- Trikse med føtter. 

- Trikse med lår. 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/11FNyJZYVcSyOGSPSAMX5Jxe07bHQCIBslu7Rao0xYgo/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/11FNyJZYVcSyOGSPSAMX5Jxe07bHQCIBslu7Rao0xYgo/edit?usp=sharing


- Trikse med 1 sprett mellom hver touch.(egner seg for de som ikke klarer å trikse uten sprett) 

 

 

Føring/dribling: 

Det finnes utallige varianter av dribleløyper gjennom kjegler, flasker eller andre ting. For at det skal 

bli artigere for barna kan de utfordres til å føre med forskjellige deler av foten: 

- Bare høyre. 

- Bare venstre. 

- Annenhver fot. 

- Bare såle(under foten). 

- Kun ytterside fot. 

- Kun innside fot. 

Sett gjerne opp en løype og ta tiden på barna. De syntes det er morsomt å slå seg selv. Det kan også 

settes opp flere identiske løyper og barna kan ha konkurranse om å bli ferdig først.  

 

Pasninger: 

Vi lar spillerne gå sammen 2 og 2 og slå pasninger ti hverandre. Selv om vi varierer på oppgavene skal 

de alltid: 

- Slå harde pasninger. 

- Pasninger langs bakken. 

- Blikk opp og kontakt med medspiller. 

- Øv mest med innsidepasninger. 

 

Her kan de få forskjellige oppgaver som: 

- Bruk 2 touch.  

- Slå bare med høyre. 

- Slå bare med venstre. 

- Mottak høyre, pasning venstre. 

- Mottak venstre, pasning høyre. 

- Vi kan utfordre på å ha kort tid mellom mottak og pasning. 

- Vi kan variere avstanden og prøve pasninger på 1 touch om de lykkes godt. 

For å holde dette morsomt er det viktig med mye konkurranser der de kan slå seg selv.  

Eks 1: Om å gjøre å klare 50 pasninger først . 

Eks 2: Om å gjøre å klare flest pasninger på 1 minutt. 

Disse konkurransene kan dere ha med flere av oppgavene. Husk å skryte av de, og la fokuset være på 

å konkurrere med egne rekorder og ikke andres. 

 



 

Avslutninger: 

Avslutninger krever ett eller flere mål. Når det ikke er keepere kan det settes opp kjegler eller annet 

de skal prøve å treffe på eller ved siden av. Her er det enkelt å gi de mål. 

- Om gjøre å treffe flest av 10 avslutninger med høyre. 

- Om å gjøre treffe flest av 10 avslutninger med venstre. 

- Om å gjøre treffe «tverra» flest ganger. 

Det kan være morsomt å gi de oppgaver før de avslutter som: 

- Føreløype de må gjennom før avslutning. 

- Pasning til en foreldre som sentrer tilbake før de avslutter. 

Konkurranser 

Husk at vi har fjernet mye av konkurranseelementet med spill og at vi må passe på å gi de mulighet til 

å konkurrere på andre måter. 

- Ta tiden på spillerne. 

- GI de mulighet til å slå egne rekorder på både triksing, føringer, presisjonsskyting og 

pasninger. 

 


