
 

OPPVARMING                                                             Varighet: 10 min – spillere og målvakter  
 

HOVEDDEL                                                                         Varighet: 30 min – spillere og målvakter 

Tittel på nivået:                                    10-12 år - 2 temabaserte treningsøkter  - 60-90 min økter 
 
Aldersgruppe:                                      10-12 år 
 
Økt nummer:                                        1 av 2 

 

 

Organisering: Vindmølla 
4 stasjoner med 4 eller fire spillere hver. Alle 
spillerne på hver stasjon står i en rekke. 
 
1. variant: føre ballen med utsiden av foten. Runde 
kjeglen og fører tilbake mot stasjonen og spille ballen 
til neste spiller i stasjonen. Utføres med 1 min med 
høyre. 1 min med venstre. 
2. variant: føre ballen med innsiden av foten. Runde 
kjegle og spille ballen til neste spiller i basen. Utføres 
med 1 min med høyre. 1 min med venstre. 
3. føre ballen mot kjegle. Sentrer ballen til 1.spiller 
på stasjonen til sin høyre. Løper så tilbake til sin 
stasjon. NB. Må skje synkront. Gjentas også venstre 
 
Læringsmomenter:  

• Ballen tett til kroppen. Så mange berøringer 
som mulig helst på hvert steg 

• Se opp hvor skal ballen treffe? 
• Pasningsfoten føres bakover før tilslaget. 
• Vri ankelleddet på pasningsfoten ca 90 

grader slik at ballen treffes med innsiden av 
foten. 

• Treff midt på ballen og spark rett” gjennom” 
ballen. 

• Huske å kommunisere med medspiller  
 

 

 

Organisering: 
- Spill 6 mot 6 med scoring i endesonene 
- Godkjent scoring når angrepsspiller fører ballen 
med kontroll inn i endesonen 
 
Læringsmomenter: 
- Når, hvor og hvordan føre, finte, drible og/eller slå 
pasning? 
- Hvor er det ledig rom og hvordan utnytte dette? 
 
Variasjoner: 
- Lage området større (lengere eller bredere) eller  
   mindre ut fra ferdighetsnivå 
- Ved scoring i en endesone snur man retningen på   
   spillet 
- varier med joker 
- Keepere brukes i endesonen 



 
SPILLSEKVENS 1 :                                                                 Varighet: 20 min (5x4 – spillere og målvakter 

 
Spillsekvens 2:                                                                             Varighet: 20 min (5x4) – spillere og målvakter                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Organisering: 2v2 (3v2) 
Deler bane opp i 2 deler, barn i noenlunde fornuftige 
grupper. Vanlig spill på 2 småmål (bruk kjegler som 
mål). Ca 4 på hvert lag (2 på hver bane) 
 
Læringsmomenter: 

• Hva skal jeg gjøre med ballen når jeg får 
den, hvordan utfører jeg mottak? – 

• Møte ball, få kjapt kontroll  
• Kan jeg ta med ballen fremover på 1 

berøring, hvorfor?  
• Tilrettelegge for pasning, føring eller 

avslutning – kort/lang berøring 
 
Varier banestørrelsen - Legg inn touchbegrensning - Spill 2 
mot 2. Kan legge til joker / foreldrejoker, for å få bedre flyt 
i spillet 

 

Organisering:  
 
- 2 lag: (gul og grønt for illustrering).  
- 2 7’mål rygg mot rygg 
- Desto mindre bane desto mer intensitet.  
  men ikke for dårlig plass (unngå klynge). 
- Hvert lag har en angriper på hver ende (rettet mot 
motstanders mål). 
- For å score må ball innom angriper (således fri 
touch for å score)  
- Veksle mellom å være angriper 
 
(Bonus ved mål: Trener spiller ball foran scorene lag 
sitt mål. Mulighet for et ekstra mål) 
 
Læringsmomenter:  
- Vende spillet  
- Omstilling angrep – forsvar. 
- Tilrettelegge for pasninger, kort / lang. 
- Oppsøke rom – finne åpninger for pasning. 
- Komme til avslutninger 



 

 

 

 
OPPVARMING                                                             Varighet: 10 min – spillere og målvakter  

 
HOVEDDEL                                                         Varighet: 30 min – spillere og målvakter 

 

 

 

 

Tittel på nivået:                                   10-12 år - 2 temabaserte treningsøkter  - 60-90 min økter 
 
Aldersgruppe:                                      10-12 år 
 
Økt nummer:                                        2 av 2 

 

 

Organisering:  
4 mot 1 i firkant der formålet er å holde ballen i 
laget, 10 pasninger 1 poeng eksempelvis Ved 
brudd eller ballen ut av spill så byttes 
forsvarsspiller 
 
Læringsmomenter: 
Vær spillbar, alltid! Slå – gå, ut av 
pasningsskygge Spill alltid på fot/i steg til en 
medspiller. Når slår jeg pasningen? Bruk blikket 

 
 
 
 
 
 
 
 

Organisering:11 spillere (resterende – vegger) -
rulleres.  
Rødt og grønt lag forsøker å spille ballen til 
hverandre gjennom gult lags sone. En gul spiller går 
ut av sin sone og presser spillerne i rød/grønn sone. 
Keeperne brukes til å vende spill og med tilbakespill 
om utespiller er presset. Keeper kan spille ball til fritt 
valgt sone. Lagene bytter soner etter en viss tid. 
 
Læringsmomenter: 
- Orientere seg, sidevende seg før mottak 
- Førstetouch i forhold til press/ikke press 
. Skjerme ballen 
. legge til rette for neste trekk 
. Passere motstanderen med første touch 
- Kontakt med medspiller i motsatt sone for pasning 
- Bruk eventuelt støtte når 1A er presset 
 
Variasjoner: 
- Keeper kan bevege seg inn i sonen for å skape 
overtall 
- Forsvarslaget i midtsonen kan rykke ut med to 
spillere 
- Det laget som mister ballen går i midtsonen som 
forsvarslag, laget som erobret ballen blir angrepslag 



Spillsekvens 1:                                                                         Varighet: 20 min (5x4) – spillere og målvakter 

 

Spillsekvens 2:                                                                             Varighet: 20 min (5x4) – spillere og målvakter 

 

 

 

4v4 med vegger: Varighet: 20 min – 4v4 med vegger.  

 
Organisering: 2v2 (3v2) 
12 (el flere) spillere, 20x30m bane. Tre lag, lagene i 
midten spiller mot hverandre ved hjelp av vegger 
rundt banen (siste laget). 
 
Læringsmomenter 
1A og vi andre: Vise god orientering i forkant, 
posisjonering og vinkel i forhold til 1A. 
Vise oss bak, forbi (eks. overlapp) og eller foran: 
o Bak (støtte) når ballfører er presset. Bak ved 
vending av spill. Bak ved” opp-tilbake-
gjennom/vend” 
o Forbi når ballfører er upresset og skal skape 
overtall 
o Foran for å skape alternativer for gjennombrudd.  
Ser 1A meg? Fordi jeg er: 
o Ut av pasningsskyggen 
o Mottar ballen gunstig for neste trekk 
Hvilke oppgaver ligger i min rolle som 2A eller 3A? 
o Strekke eller møte? 
o Hvilke rom skal jeg” angripe” 
 
Variasjoner: 
M/u retning, rask progresjon på retning, antall touch 
på de rundt, antall touch på de i midten, bytte på tid 
eller balltap (de 4 som mister ball bytter plass med de 
som vinner ballen) 

 

4v4 Mindre bane. 
 
Organisering: 

- 2 eller flere baner. 4 spillere på hvert lag.         
- Turneringsformat  
- 4 min. kamper 2 min pause med bytte  
- Forsvarende lag skal jobbe steinhardt med å 

vinne ballen (kreve intensitet i press) 
- Angripende lag skal jobbe med vendinger, 

driblinger og avslutninger 
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