
En og en med hver sin ball
Individuell ballbehandling blir man aldri for gammel til å 
trene, benytt tiden til å få masse ballberøringer og være 
sjef over ballen!
• Føre
• Vende
• Finte
Her finner dere to forslag på øvelser 

Føring - ballkontroll

Føring - ballkontroll
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4 To og to pr gruppe
1.Føre på usiden av 
kjeglene
2.Føre 8-tall to ganger
3.Føre mellom tette 
kjegler
4.Føre på utsiden av 
firkanten (med kroppen 
fremover)
• Utside høyre
• Frem
• Utside venstre
• Baklengs

Del 1 ( benytt kun blå kjegle)
• Føre – vende

• Føre; fritt, såle, innside-utside, utside-utside osv
• Vending; innside, utside, såle, cruyff, step-over

Del 2 (benytt de to røde)
• Fører fritt før og etter rød, mellom de røde benytter 

man ulike føremåter som toetaps, soletaps, innside-
utside, føre i sirkel, føre i 8-tall, frem-tilbake osv.

• Husk gode vendinger ved den blå
• Spillerne gjør så fort de klarer (så fort som mulig men 

likevel ha full kontroll på ball)



Pasninger
Pasning og mottak er helt essensielt i fotball, benytt 
tiden på å terpe gode teknikker (automatisere)
• Innsidepasning
• Mottak/medtak innside/utside
Her finner dere to forslag på øvelser 

Pasning – Mottak / medtak

Pasning – Mottak / medtak

Spillerne står bak kjeglen, ca 10m 
avstand – juster etter nivå.
• Mottak/medtak «rundt» 

kjeglen (prøv på en berøring)
• Mottak innside
• Mottak utside
• Bruke begge ben
• Bytt på hvilken side man 

sentrer underveis slik at man 
får trent pasning med begge 
ben

Pasninger på utsiden av kjeglene – spiller følger etter ball
1.Pasning – mottak/medtak med innside – pasning (A til 
B, B til C, C til D osv)
2.Pasning – mottak/medtak med utside – pasning (A-B, B-
C, C-D osv)
3.Veggspill rundt kjeglen (A-B, B-A, A-B, B-C, C-B, B-C osv)
4.Støtte – diagonalt (A-B, B-A, A-C, C-B, B-D osv)

Denne kjøres begge veier og man har da 8 gode øvelser 
for pasning/mottak/medtak
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Skudd
Skuddøvelser gjøres uten keeper, men er fullt mulig å 
sette «dukkemål» ved hjørnene og lignende får at 
spillerne skal få større utfordringer
• Føring – skudd
• Pasning – skudd 
Her finner dere to forslag på øvelser på pasning-skudd

• To øvelser med 3-4 spillere på et lite område
• Bruk gjerne dukkemål i det store målet for å få 

spillerne til å sikte mer enn å bare «brenne» til.
• Tilpass antall berøringer med nivå



Fysikk
Benytt tiden til å jobbe med spillernes fysikk, en 
egenskap som blir viktigere og viktigere i fotballen. Husk 
å tilpasse alle øvelsene til et individuelt nivå (mestring).
• Kondisjon
• Hurtighet
• Koordinasjon
Her finner dere to forslag på øvelser

Doggis

Koordinasjon / hurtighet

Jobber i 60sek – hviler i 30sek – rullerer med klokken
1.Stigeøvelse
2.Hopp + sideveis + hopp
3.Stigeøvelse
4.Ringer

Alle øvelsene skal ende med full spurt opp til første blå kjegle, 
deretter stoppe/sidestille (som i press) før den andre blå

Denne kan kjøres både med og 
uten ball

• Opp til kjegle 1 – tilbake, opp til 
kjegle 2 – tilbake osv..

• Spillerne jobber 100%
• Antall runder tilpasses nivå
• Hvile like lenge som man jobber
• Tips! Vende annenhver side for 

å unngå for stor belastning på 
en fot.


