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HVA ER READY BANDY?

Alle som er aktiv i Ready bandy som spiller, trener eller oppmann skal oppleve glede, engasjement 
og utvikling.

Vi ønsker å tilby et godt produkt for alle spillere og vi ønsker å ha trenere og foreldre som tror på og 
støtter klubbens policy.

Vi ønsker å være en forening med balanse i topp og bredde og vil tilby alle som har lyst til å spille 
bandy en sportslig utvikling. 

Vi ønsker å være et forbilde for andre foreninger og vi vil være en klubb som spillerne kan være stolt 
av å representere eller tidligere ha representert! 

For Ready Bandy er det like viktig å forme gode mennesker som å forme gode bandyspillere. 

Bandy er en idrett som tar lang tid å mestre og det er veldig viktig med delmål langs veien. 

Flest mulig - lengst mulig - best mulig



INNHOLDSFORTEGNELSE

Innledning

Krav til deg som spiller

Utviklingsplan

Hvordan spiller vi - 7 er

Hvordan spiller vi - 11 er

Konklusjon - målsetting/fokus
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INNLEDNING

Bandy har sin opprinnelse fra England på midten av 1800 tallet, og etter at den første regulære ban-
dykampen ble spilt i 1875, spredte sporten seg til mange land i Europa. I dag er det ca 30 land som 
har nasjonale bandyforbund. Bandy er i dag verdens nest største vinteridrett mht. antall utøvere, både 
jenter og gutter.

Bandy er verdens raskeste lagsport, og den moderne bandyen bygger på et raskt pasningsspill for å 
utmanøvrere motstanderlaget. Et godt pasningsspill forutsetter en spilleforståelse i laget som byg-
ger på innøvde bevegelsesmønstre og at ballen skal sentres raskt mellom spillerne. Nøkkelen til et 
godt bandyspill ligger i å få til en kollektiv samhandling som bygger på tre grunnleggende faktorer:

Orientering/oversikt 
Bevegelser 
Pasninger

For å få til dette er timing og tempoveksling sentrale elementer å trene på.

Utover ferdigheter som skøyte- og kølleteknikk, er det å få 11 spillere til å samhandle på en effektiv og 
taktisk måte, i et spill der ting skjer i stor hastighet, det som tar lengst tid å lære. Utvikling av denne 
spilleforståelsen krever både tålmodighet og en god trinnvis plan helt fra de første årene med 7er 
bandy og hele veien opp til 11er bandy på senior nivå.

Bevegelse Orientering/oversiktPasning



KRAV TIL DEG SOM SPILLER

DU gjør ALLTID ditt ytterste

DU møter FORBEREDT før kamp og trening

DU RESPEKTERER dine lagkamerater, motstandere og dommere

DU gir BESKJED dersom du er forhindret fra å trene eller spille

DU HEIER på og STØTTER våre egne lag

Bilde: A-laget fra 1985-86



UTVIKLINGSPLAN 

Vi deler opp utviklingsplanen i to ulike kategorier, der de første årene fra 6-7 års alder opp til 
siste års 7er regnes som Barnebandy. Ungdomsbandyen begynner da spillerne starter på 11er 
ved 13 års alder.

BARNEBANDY 6-12 ÅR

FOKUS:
  
SPILL:

Deltakelse
Bevegelse
Kommunikasjon

FERDIGHETER:

Skøyteteknikk:
Start og stopp
Forlengs / baklengs
Oversteg begge veier, forlengs og baklengs.

Kølleteknikk:
Kontrollere ball(klare å se opp samtidig som man fører ball)
God pasningsteknikk
Gjøre bevisste valg med ball

Spilleforståelse:
Være bevisst på de ulike posisjonene/rollene som finnes i bandy
Være deltakende i spillet uten ball
Begynne å tenke ”tre-spill”
Introdusere press-spill (DEF)

TENK PÅ:

Læringsprosessen for en spiller som er 7 år er helt ulik læ-
ringsprosessen for en spiller som er 12 år.

Barn tar til seg informasjon ulikt, avhengig av hvor gamle de 
er. 

Derfor skal treningen tilpasses etter hvor gamle barna er. 
Dette for å få mest mulig ut av hver trening. 



Rekruttering år 1 & 2 (6-7 år)

UTVIKLINGSPLAN

Barn i denne alderen skjønner ikke helt hva målet med en kamp er, hvilke regler som benyttes eller 
hva en bevisst handling er. 
Motivasjonen for barn i denne alderen er ballen og mestring av skøytegåing. Gjennom leker med 
mye skøytegåing og gjennom øvelser med kombinasjonen skøytegåing/ballføring blir spillerne mot-
iverte. 
Lange utlegg og forklaringer om spillet og regler 
er vanskelig i denne alderen fordi spillerne ikke 
klarer å ta til seg for avansert informasjon.

 FOKUS
 
Skøytegåing – Mest mulig aktivitet og 
skøytegåing på trening, gjerne gjennom leker. 



7er år 1 & 2 (8-9år)

UTVIKLINGSPLAN

Spillere i denne alderen har større innsikt i spillets struktur og skjønner hva med og motspillere 
prøver å gjøre på banen. Fokuset bør derfor ligge på hva man kan gjøre med ballen. Spillerne begyn-
ner i denne alderen å reflektere mer over hva de gjør, de stiller spørsmål og er nysgjerrige. 

 FOKUS 

Skøytegåing – gjennom leker med tydelige mål og med regler. 

Ballbehandling - Føring av ball, pasningsspill 

MÅLSETTING

Oppfordre spilleren til å reflektere over sine valg 
og bli mer bevisst over ballen, banen og sine medspillere. 

Skøytegåing – beherske baklengs så vel som forlengs.

Ballbehandling – ha kontroll på ballen i ulike hastigheter, 
forlengs så vel som baklengs, og gjøre bevisste valg med ballen. 



7er år 3 og 4 (10-11år)

UTVIKLINGSPLAN

«Lære å samarbeide mot ett felles mål» - Samspill
Utøvere i denne alderen begynner å skjønne hva det innebærer å spille på lag. Spillerne skaper en 
forståelse for organiseringen på banen som består av ulike roller og formasjoner. 

FOKUS 

Bevisste valg med og uten ball, oppmuntre til pasningsspill og høy delaktighet 

Skøytegåing - Beherske oversteg forlengs og til en viss del baklengs

Ballbehandling – etablere ett godt kortpasningsspill i tidlig alder, da føring av ball på enkeltspillere 
ikke er gunstig. 

Spilleforståelse – Introdusere ”tre spill”

MÅLSETTING

Samspill: Lære å samarbeide mot et felles mål. 

   



Siste års 7er (12år)

UTVIKLINGSPLAN

«Lære å spille etter bestemte roller»
På siste års 7er er spilleren mer moden og klar for å fokusere enda mer på hvordan laget og sam-
spillet skal bli bedre. Spillerne er klare for å lære mer om den enkelte spillerens rolle og oppgaver 
og bør forberede seg på 11er spill neste sesong.

FOKUS

Skøytegåing – Beherske oversteg forlengs så vel som baklengs med god teknikk

Ballbehandling – God ballkontroll i fart, beherske det korte pasningsspillet og begynne med lengre 
pasninger

Spilleforståelse – posisjonering. Hvem gjør hva og hvorfor? Hvorfor har vi de ulike posisjonene? 
Fortsatt utvikling av «tre spill».

MÅLSETTING 

«Lære å spille etter bestemte roller»
Skape en forståelse for at én spiller kan påvirke lagets prestasjon gjennom å gjøre sin rolle og at 
alle har forskjellige oppgaver på banen. 



UNGDOMSBANDY - 11ER
Fokus ungdomsbandy 13-20 år

SPILL:

Delaktighet
Bevegelse
Samhandling og Kommunikasjon
 

FERDIGHETER/Spilleforståelse:

OFFENSIV
 
Spille etter tre trekksmodellen 
Prøve å være det spill førende laget 
Ha høy delaktighet og involvering i laget
Spille en pasningsorientert bandy
Ballfører prøver alltid å gå på diagonale løp

DEFENSIV
 
Kjapp gjenvinning av ball når vi mister den
Prøve å alltid sette press på ballfører feilvendt (med nesen mot eget mål)
Alle er forsvarsspillere når motstanderne har ballen

SKØYTETEKNIKK

God skøyteteknikk ved høy fart
Tempoveksling
Mestre de skøytetekniske målene fra 7erbandyn 

KLUBBETEKNIKK

God kontroll på pasninger og mottak
God oversikt ved føring av ball
Klare å skyte fra begge sider
Klare å slå flipp og vipp samt ta ned baller i luften (på tennis)



11er 1 og 2 andre året (13-14år) 

UTVIKLINGSPLAN

Spillere i denne alderen har begynt å skape sine egne meninger og tanker. Det gjør at man som 
trenere for ett lag kan snakke mer direkte til spillerne om taktikk og spillemåte. Det er også viktig 
som trener at tenke på at spillerne vokser mye under en sesong og at det kan være store forskjeller 
innen laget. 

FOKUS

Evne å kunne orientere seg i spillet

Spille en pasningsorientert bandy med mye delaktighet

Skøytegåing – bevisste bevegelser etter posisjon

Ballkontroll – God teknikk på korte og lange pasninger, klare å skyte i fart og stillestående. 

MÅLSETTING

Offensiv – Utvikle tre trekks modellen og prøve å spille sånn på kamp, lære seg oppgavene og beve-
gelsesmønster til hver posisjon og bli enda mere deltakende uten ball. 

Defensiv – Lære å forsvare seg som ett lag, lære seg det grunnleggende i pressespill, lære seg opp-
gavene til hver posisjon i defensiven og kommunisere med de andre på banen. 

Skøytegåing – God skøyteteknikk forlengs så vel som baklengs. Mere fokus på retningsforandringer 
i fart baklengs så vel som forlengs. Fokus på gliteknikk for høy fart og godt grunnlag for sikker ball-
kontroll.   

Ballkontroll– Klare å kontrollere ball i ulike tempoer, sentre presise korte og lange pasninger og 
klare å skyte presist stillestående og i fart. 



11er år 3 og 4 (15-16 år)

UTVIKLINGSPLAN

For spillere i denne alderen er det mer viktig enn tidligere at hevde seg på banen, særlig i kampsi-
tuasjoner. Hvis ikke kan det lede til at spilleren kan gjøre ting som ikke er det beste for laget. For 
treneren er det derfor viktig å gi tydelige direktiv og regler for hvordan spillerne skal oppføre seg 
ved kamp, trening og også ved siden av isen. 
 Kampene spilles også i ett høyere tempo hvilket leder til flere balltap og personlige feil enn tidlige-
re. 

 FOKUS:   ”Spille som et lag”

MÅLSETTING

Offensiv – Utvikle tre trekks modellen, vite oppgavene i offensiven for alle posisjoner, følge bevegel-
sesmønsteret for sin posisjon og være aktiv i spillet uten ball. Lære å spille med høye baller for å 
skape variasjon i spillet. 

Defensiv – Forsvare som ett lag, spille med ett fungerende pressespill, vite rollene til alle i defensi-
ven og være enda flinkere til å kommunisere med hverandre. 

Skøytegåing – God skøyteteknikk forlengs så vel som baklengs. Mere fokus på posisjonstilpasset 
trening for mestring av skøyteteknikken.  

Ballkontroll– Klare å kontrollere ball i ulike tempoer, sentre presise korte og lange pasninger og 
klare å skyte presist stillestående og i fart. 



Junior (17-20 år)

UTVIKLINGSPLAN

Dette er ofte tiden når spillerne velger hvilken idrett man vil satse på. Derfor blir kravene til spiller-
ne og trenerne større i denne aldersgruppen. Kampene spilles nå i ett tempo som de fleste spillere 
mestrer og spillet blir derfor mer kontrollert og ofte jevnere. Målet med kampen er å utvikle lagets 
prestasjon og det innebærer at hver enkelt spiller er viktig for lagets prestasjon. 

FOKUS:  ”Prestere som et lag i konkurranse”

MÅLSETTING

Offensiv – Spille en mer variert bandy med pasningsspill på isen som grunn. Tre trekks modellen 
skal være godt implementert i spillet.  

Defensiv – På junior skal alle spillere vite sin oppgave og spilleren skal utføre sine oppgaver på isen 
godt etter sine egne forutsetninger.  

Skøytegåing – Mestre skøyteteknikken forlengs så vel som baklengs. Mere fokus på fart og maksi-
mal utvikling av sin skøyteteknikk. 

Ballkontroll– Klare å kontrollere ball i ulike tempoer, sentre presise korte og lange pasninger og 
klare å skyte presist stillestående og i fart. 

Posisjonstilpasset trening – På junior har de aller fleste fått en posisjon og treneren må legge opp 
til posisjonstilpasset trening for spillerne. 



På bildene ser vi startoppstillingen for 7er i offensiv (når vi starter med ball) og defensiv (når mot-
standerkeeper har ball). 

Når keeper har ball legger vi alltid ut ballen til en spiller som kommer i fart. Dette bør være libero 
alternativt bekk/halfer for at ikke risikere at alle spillere kommer langt ned i banen. 

REGLER I OFFENSIVEN PÅ 7ER:

      En spiller har ikke lov til å hele tiden gå selv med ball, vi prøver å spille ballen. 

      Vi prøver å tas opp i banen, sentre bakover og bytte side.  (tre trekks modellen)

      Vi prøver å legge igjen/komme på dropp bak ballførende spiller som kommer i 
      motsatt retning.

      Vi sprer oss ut når vi har ball og er ikke på samme sted.

      Alle spillere prøver å holde seg til sin posisjon på banen. 

REGLER I DEFENSIVEN PÅ 7ER:

      Når motstander har ball er alle spillere forsvarsspillere.

      Vi holder laget samlet og presser fra midten på banen og ut mot vantet.

      Alle spillere jobber hjem til eget mål hvis det trengs. 

      Vi kommuniserer med hverandre.

HVORDAN SPILLER VI? – 7ER



På 11er bygger vi videre på det vi har lært på 7er. På 11er er vi flere i forsvaret og det er i hovedsak 
de som skal føre opp/sentre ballen opp til midtbane og angripe lengre opp i banen. Siden vi er flere 
i forsvaret øker kravene til godt samspill og kommunikasjon. På 11er er det også viktig at alle bidrar 
med det de kan og at alle på laget er delaktige, særlig når vi har ballen i laget. 

HVORDAN SPILLER VI ?- 11 ER

På bildene ser vi to eksempler på hvordan tre trekks modellen kan se ut. På bildet til venstre ser vi 
en forsvarsspiller som trekker med seg motstanderforsvaret til siden for å skape rom på den an-
dre siden til en half som kommer i fart. Dette er ett eksempel på kjernepunktet i bandy, bevegelse, 
sentringer, fart og timing. På bildet til høyere ser vi et eksempel på en midbanespiller som har fått 
en sentring på midtbanen og som har tatt med seg ballen på ett godt løp for å skape rom. Spiller nr 
2 kan være motsatt midtbane alternativt half som kommer opp som bare tenker på å bytte retning 
og sentre over til andre siden på spiller som kommer i fart. Den tredje spilleren kommer til å ha 
mye rom for å komme til avslutning gjennom at de andre to har gjort en god jobb for ha og laget. 
Tre trekks modellen kan gjøres hvor som helst på banen og er. når den fungerer, veldig effektiv og 
vanskelig for motstanderforsvaret!

FORKLARING ”3 TREKKS MODELLENE”


