
 

 
OPPVARMING                                                                                Varighet: 10 min – spillere og målvakter  

 
HOVEDDEL                                                                                  Varighet: 10 min – spillere og målvakter 

Tittel på nivået:                                   7-9 år - 2 temabaserte treningsøkter  - 60 min økter 

 

Aldersgruppe:                                      7-9 år  

 

Økt nummer:                                       1 av 2 

Sjef over ballen: Krabba» 

 

 

Organisering: 

- Alle spillerne har en ball hver i begge ender av 

et avgrenset område. Størrelse ut i fra antall. 

- Start med 2 eller 3 krabber i midten (disse 

sitter). 

- På trenerens signal fører alle spillerne ballen 

gjennom krabbeland 

- Mister man ballen blir man krabbe 

 

Læringsmomenter:  

- Hvor er det plass til å føre forbi? 

- Ballkontroll, med mange touch, nærme seg selv 

- Hva slags vendinger bruker jeg oftest her,  

   hvordan vender jeg da? 

- Bruk begge bein. 

Vindmølla 

 

 

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  

 



 
SMÅLAGSPILL  1                                                            Varighet: 15 min (4x3) – spillere og målvakter 

 

SMÅLAGSPILL  2                                                             Varighet: 15 ( 4x3) min – spillere og målvakter 

 

2v2 (3v2) 
 

 

Organisering: 

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 

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 

 



Eventuell: AVSLUTNING                                                                  Varighet: 30 min – spillere og målvakter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Føring og finter i sikk sakk 

 

Organisering:  

- Fart ifht. nivå. 

- Avslutning på mål: i hjørnetav målet. Sett 

opp kjegle 

 

Læringsmomenter: 

- Ballkontroll. Mange korte toucher. 

- Samme finter som øvelse timing av finter. 

- Orienteringsevne.  

- Fart ifht. nivå. 

 

Avslutning på mål: i hjørnet av målet. Sett opp 

kjegle. 



 

OPPVARMING                                                             Varighet: 10 min – spillere og målvakter  

 

HOVEDDEL                                                                  Varighet: 20 min – spillere og målvakter 

 

 

 

Tittel på nivået:                                   7-9 år -2 temabaserte treningsøkter  - 60 min økter 

 

Aldersgruppe:                                      7-9 år  

 

Økt nummer:                                       1 av 3 

«Sjørøver» 

 
 

Organisering:  

 

Alle spillerne har en ball hver. 

Om å gjøre å sparke vekk motstanderens ball 

samtidig som man passer sin egen  

Får man ballen sin sparket vekk må spilleren løpe å 

hente den 

 

Hva lærer du? 

 

- Verne om ballen  

- Holde lavt tyngdepunkt  

- Balanse  

- Bruke kroppen mellom motstander og ball  

- Holde oversikt 

Sjef over ballen -Ballkontroll 

 

 
 

Organisering: 

6 spillere med ball fører fritt i firkant 10x10m. 

(lage flere firkanter) Ta med ball i ledig rom. 

 

Variasjon 1: 3 minutter av 3 serier 

Innside, ytterside, såle og begge føtter. Trangt 

rom= korte berøringer, stort rom= lengre 

berøringer. Tempoendring i forhold til rom.  

 

Variasjon 2: 3 minutter av 3 serier.   

Spillerne fører ballen fritt med” hele” foten i 

firkant.  

Spillere vender på signal fra trener 90 og 180* 

vending 



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

 

 

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

 

 

SMÅLAGS SPILL: 3 mot 3 mot små mål (kan bruke 

joker) 

 

 
 

Organisering:  

- 15x20m /flere baner  

- 2 lag: Hver makker utfører 1 angrep + et    

     forsvar. Deretter 2 nye spillere på hvert lag  

     inn.   

- Små mål eller kjeglemål eller 7’er mål 

- Trener setter i gang og instruerer angrep /  

   forsvar 

Læringsmomenter:  

- Hva skal jeg gjøre med ballen når jeg får den, 

hvordan utfører jeg medtaket/mottak? 

- Møt ball, få kjapt kontroll  

- Kan jeg ta med ballen fremover på 1 berøring, 

hvorfor?  

- Tilrettelegge for pasning, føring eller 

avslutning  

- Kort/lang berøring  

- Omstilling: Angrep - Forsvar 

Variasjoner:  

Varier banestørrelsen - Legg inn 

touchbegrensning  

Alternativ: Spill 4 mot 3 med foreldrejoker, for å 

få bedre flyt i spillet 

«Valencia»  

 
 
 
 
 
 
 
 

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 



 

 

 

 

 

 

 


