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1. Innledning
Denne sportsplanen er laget som et verktøy for at trenere og ledere i klubben skal tenke likt og ha kontinuitet i
treningsarbeidet som gjøres. Sportsplanen skal gi alle i klubben en felles forståelse for hvordan det sportslige
arbeidet i klubben skal foregå.
For treneren skal sportsplanen være et styringsverktøy både i planleggingen av treningsaktivitet,
kampgjennomføring og den pedagogiske inngangen inn mot spillergruppa.
For klubblederen skal sportsplanen være et styringsverktøy i planleggingen av sportslige tiltak, treneransettelser og
kommunikasjonen med klubben for øvrig.
Sportsplanen må ses i sammenheng med klubbhåndboken. Klubbhåndboken tar for seg politiske retningslinjer og
Sportsplanen tar for seg treningsmetodiske retningslinjer.
Sportsplanen vil etter innspill og forbedringer revideres hver sesong. Sportsplanen vedtas hvert år på årsmøtet til
Ready IF og Ready Fotball.

2. Keeperutvikling
Keeperen er en enkeltspiller som er en del av laget. Samtidig så har keeperen en spesialrolle som må utvikles
spesifikt. Keeperne må derfor både tilfredsstille den generelle utviklingsplanen samt den spesifikke
keeperutviklingsplanen.

2.1 Keeperutviklingsmodell
Alder

Rekruttering
av keepere

Rollespesifikk
trening

10-12
år

Rullere på
keeperplassen med
de spillerne som
viser størst
interesse
Spesialisere de
keeperne med
størst interesse.

2 økter pr. uke
tilbys

13-14
år

15-16
år

17-19
år
20-

Utvikle og
spesialisere de mest
talentfulle
keeperne. Enkelte
kamper som
utespiller
Utvikle keepere
med tanke på
framtidig A-lagsspill

Fokus

Mål
Gjøre taktisk gode valg i
oppbyggende spill
Utvikle evnen til å hindre scoring
Være tøff

2 økter pr. uke
tilbys.
Teknikktrening med
keeperkollegaer på
hver fellestrening

1. Posisjonering i forhold til ball i egen boks
2. Distribusjon (kast/spark)
3. Videreutvikle «tøffhet»
4. Videreutvikle basisteknikk
5. Treningsmentalitet
1. Videreutvikling av basisteknikk
2. Valg og vurdering
3. Kommunikasjon
4. Fortsatt være utespiller når det er mulig
5. Treningsmentalitet

2 økter pr. uke
tilbys.
Teknikktrening med
keeperkollegaer på
hver fellestrening.

1. Terping av teknikk
2. Kommunikasjon
3. Fysikk (styrke/spenst/hurtighet)
4. Aktiv medspiller
4. Treningsmentalitet

2 økter pr. uke
tilbys.
Teknikktrening med
keeperkollegaer på
hver fellestrening.
2 økter pr. uke.
Teknikktrening med
keeperkollegaer
hver fellestrening.

1. Terping av teknikk
2. Mye ut av komfortsone
3. Offensiv
3. Treningsmentalitet

Styre medspillerne sine
Framstå med trygghet og
autoritet

1. Treningsmentalitet
2. Valg og vurdering

God i valg og utførelse

Gjøre gode taktiske valg i
defensive involveringer
Gi enkle beskjeder for å hjelpe
laget
Utvikle minst 4 spesialiserte
keepere pr. årgang
God teknikk
Kommunisere aktivt og ha klare
avtaler med forsvaret

2.2 Dette er Readykeeperen
Offensiv
Han skal ønske å være involvert, han skal være klar til å bryte inn der det er nødvendig for å hjelpe laget.
God med ball i beina
Han skal nesten være på nivå med sine utespillere når det gjelder korte og lange pasninger, for at han skal kunne
bidra i det offensive spillet til beste for laget.
Taktisk dyktig i oppbyggende spill
Det hjelper ikke å være god med ballen i beina hvis han til stadighet gjør dårlige valg. Keeperen skal derfor bli god på
å gjøre de riktige valgene for å kunne bidra til at Ready spiller seg til målsjanser.
Kommunikasjon
Readykeeperen skal være dyktig på å dirigere og hjelpe sine lagkamerater verbalt for å hindre målsjanser eller skape
egne målsjanser. Han skal også ha klare avtaler med sine medspillere, spesielt i defensive situasjoner.
Lederskap
Readykeeperen skal være tydelig, gå foran som et eksempel både i kamp og trening, og vise stor autoritet. Han skal
utvise trygghet som smitter over på spillerne foran ham. Han skal kreve mye av seg selv og sine lagkamerater.
Galskap
Readykeeperen skal være gal, på en positiv måte. Han skal være uredd, robust, tøff og der i gjennom gi motspillere
«frykt» og respekt for ham.
Tåle å gjøre feil
Readykeeperen gjør som alle andre keepere og fotballspillere feil. Dette skal Readykeeperen tåle og bruke til å bli
bedre gjennom sin egen robusthet og trygghet i forhold til lagkamerater, trenere og foreldre.
Allsidig
Innledningsvis viste vi hvor kompleks keeperens rolle er. Det er derfor å foretrekke at Readykeeperen i tillegg til
fotball også driver med andre idretter i ung alder. Størst mulig bevegelsesgrunnlag i ung alder er viktig for å kunne bli
en god keeper.

2.3 Keepertrening
Readykeeperen skal gjennom lagstrening få utfordringer både som første angriper og siste forsvarer. Det er viktig at
trenere forstår keeperens rolle og bidrar til at keeperen utvikler de egenskaper som er nevnt i forrige avsnitt.
Spesielt viktig er det at keeperen får oppfølging på valg, både offensivt og defensivt. Det er ikke kun de gode
redningene som skal trekkes fram og roses, det er viktig at trenere ser en helhet i det keeperen foretar seg. Som
keeper lærer man best gjennom spill og mange involveringer, det må derfor legges til rette for dette, både gjennom
øvelser og i spill sekvenser. Det er viktig at keeperne ikke blir stående uvirksomme i for store deler av spilløkta, dette
er verken bra utvikling eller motivasjon!
Keeperne skal også få +- 20 minutter med teknikktrening foran hver økt, enten egenstyrt med de andre keeperne på
laget eller med trener. Hovedtrener bør ta seg tid til å følge opp keeperne i minst en økt pr. mnd.
I rollespesifikk trening med keepertrener legges det mest vekt på teknisk trening. Forflytning, grep og fallteknikk skal
være sentralt i hver økt. I tillegg skal det diskuteres løsningsforslag for spesifikke situasjoner (1 mot 1, feltarbeid,
langskudd osv.).

3. Spillerutvikling 5-12 år
3.1. Spillerutviklingsmodell
Alder

Kampspill

Formasjon

Konkurranser

Treninger

Fokus

Mål

5-6 år
7-9 år

3v3
5v5

1-2
k-1-2-1

Treninger
Treninger + cup og serie

1 økt
1 økter
+ aka

Transportere ballen
Etablere
pasningsspill

10-12 år

7v7

k-2-3-1

Treninger + cup og serie

1 økter
+ aka

13-14 år

11v11

k-4-3-3

Treninger + cup og serie

3 økter

Lek, føring, vending
1. Føring, dribling, vending
2. Kortpasning, bevegelse uten ball
3. Treningsmentalitet
1. Passere motspiller med ball
2. Hurtig retningsbestemt
kortpasningsspill med stor bevegelse
uten ball.
3. Treningsmentalitet
1. Passere motspiller med ball.
2. Hurtig retningsbestemt
kortpasningsspill med stor bevegelse
uten ball etter frispillingsmønster
3. Intensivt gjenvinningspress
4. Treningsmentalitet

15-16 år

11v11

k-4-3-3

Treninger + cup og serie

4 økter

17-19 år

11v11

k-4-3-3

Treninger + cup og serie

4 økter

20-

11v11

k-4-3-3

Treninger + cup og serie

4 økter

1. Passere motspiller med ball.
2. Hurtig retningsbestemt
kortpasningsspill med stor bevegelse
uten ball etter frispillingsmønster og
fastsatt mønster for siste tredjedel.
3. Intensivt gjenvinningspress
4. Høyt og intensivt press
5. Treningsmentalitet
1. Våge å prøve
2. By på seg selv
3. Treningsmentalitet
4. Spillestilen er målet
1. Treningsmentalitet
2. Spillestilen er et middel for å vinne
fotballkamper

Utvikle
kortpasningsspillere
og driblere

Organisere
pasningsspillet etter
spillestil og utvikle
gode
pasningsspillere,
gode driblere og
gode
førsteforsvarere
Utvikle
rollespesifikke
spillere og etablere
offensiv og defensiv
spillestil

Spille som et lag

Prestere som et lag

Spillerutviklingsmodellen sier noe om at vi ønsker at våre 5-6 åringer skal trene mye på å transportere ballen
gjennom lek- og spilløvelser. Disse trener én gang i uken og skal øve på føring og vending på en morsom måte samt
ulike spillformer.
Når de blir 7-9 år skal de begynne å etablere en forståelse for pasningsspill. Fortsatt ligger fokuset i øktene på å
transportere ballen, men nå forbi motspiller. I tillegg skal det trenes mye på kortpasningsspill. Dette gjøres best
gjennom mye smålagsspill. I denne alderen får barna tilbud om en trening i uken pluss treninger med
Readyakadmiet.
Når man er 10-12 år peker spillerutviklingsmodellen på at det sportslige målet med fotballaktiviteten i denne
aldersgruppen er å utvikle kortpasningsspillere og driblere. Derfor skal treningene fokusere på øving på å passere
motspiller med ball og hurtig retningsbestemt kortpasningsspill med stor bevegelse uten ball. I denne alderen får
barna tilbud om en trening i uken pluss treninger med Readyakadmiet. Også i denne alderen skal det jobbes
systematisk med å bygge opp en sunn treningsmentalitet hos spillerne. I dette ligger det at spillerne er fokuserte på
å lære og overvåken sin egen læringskurve allerede fra tidlig alder.
Formasjonsmessig skal spillerne nå spille syverfotball i k-2-3-1 formasjon.

3.2. Spillestil
Når spillerne er 5-9 år skal Ready spille et bevisst pasningsspill på hele banen. Dette innebærer at det ikke er lov å
klarere ballen ut over sidelinja eller å slå ballen fremover uten adresse. Keeperen skal brukes aktivt som en
pasningsspiller. Når man sentrer til keeper skal keeper sentre ballen videre til en medspiller som er umarkert. På
motstanders halvdel skal spillerne oppfordres til å prøve å drible for å skape målsjanse. Dette innebærer at man kan
drible seg bort. I et utviklingsperspektiv aksepterer vi misbrukte målsjanser i barnefotballen pga for mye dribling
foran mål, men da er det påbudt å gjenvinne ballen umiddelbart.
Når spillerne er 10-12 år skal man ved hjelp av et kortpasningsspill forsøke å spille seg opp på motstanders
banehalvdel. Klareringer og pasninger uten adresse blir slått ned på. Når man er oppe på motstanders banehalvdel
skal spillerne oppfordres til å våge å drible for å skape målsjanse.
Defensivt skal Ready forsøke å vinne ballen gjennom å holde en kompakt formasjon med korte avstander mellom
spillerne og høy intensitet i forflytningene. I tillegg skal alle Readylag ha en høy intensitet i gjenvinningspresset for å
gjenvinne ballen innen motstanderlaget rekker å sentre tre pasninger.

3.3. Årgangsansvarlig og trenertyper
Alle spillerne på det enkelte årskullet trener samtidig. Disse treningene koordineres av en årgangsansvarlig som
sikrer at all fotballaktivitet er i tråd med sportsplanen. Med seg har årgangsansvarlig en rekke foreldretrenere som
driver aktiviteten. Det skal være én trener per 6-8 spillere.
Årgangsansvarlig skal være utnevnt av klubben på bakgrunn av sin trener- og lederkompetanse. Det er også
årgangsansvarlig sin oppgave å sørge for et godt foreldreapparat rundt årgangen.
I tråd med trenerutviklingsmodellen skal klubben holde foreldretrenerkurs for å sørge for at kampledelse,
pedagogikk og generell trenervirksomhet ikke går på tvers av sportsplanen. Foreldretrenerne er med på treningene
sammen med årgangsansvarlig. Det er også foreldretrenernes oppgave å gjennomføre serie- og turneringsspill.

3.4. Treningsinnhold
I barnefotballen skal treningene inneholde en teknisk del basert på årgangens fokusområder i
spillerutviklingsmodellen og en hoveddel med smålagsspill som utgjør 2/3 av treningen. Treningsplanene lages av
årgangsansvarlig i samarbeid med trenerne. Tips til øvelsesbank finnes bakerst i denne sportsplanen.

3.5. Kampledelse
Gjennomføring av serie- og turneringsspill gjøres av foreldretrenere. Som kampleder i Ready skal foreldretrenerne
fokusere på trivsel og utvikling i motsetning til resultatfokus.
Regler for kampledelse:
-

Kampleder skal rullere på hvem som starter kampene, så ikke de samme starter hver gang
Alle spillerne skal få tilnærmet lik spilletid i hver kamp
Spillerne skal rullere på alle posisjoner, inkludert keeperplassen
Fra sidelinjen skal kampleder forsterke positiv atferd på banen og i liten grad komme med irettesettelser
Kampleder skal gi tilbakemeldinger i henhold til Readys spillestil på aldersnivået

Sportssjef skal sørge for at tilstrekkelig mange lag blir påmeldt seriespill, slik at man til hver kamp stiller med
maksimalt to innbyttere. Dette gjør vi for å gi hver enkelt spiller mye spilletid i hver kamp.

4. Spillerutvikling 13 år til senior
4.1. Spillerutviklingsmodell
Alder

Kampspill

Formasjon

Konkurranser

Treninger

Fokus

Mål

5-6 år
7-9 år

3v3
5v5

1-2
k-1-2-1

Treninger
Treninger + cup og serie

1 økt
1 økter
+ aka

Transportere ballen
Etablere
pasningsspill

10-12 år

7v7

k-2-3-1

Treninger + cup og serie

1 økter
+ aka

13-14 år

11v11

k-4-3-3

Treninger + cup og serie

3 økter

Lek, føring, vending
1. Føring, dribling, vending
2. Kortpasning, bevegelse uten ball
3. Treningsmentalitet
1. Passere motspiller med ball
2. Hurtig retningsbestemt
kortpasningsspill med stor bevegelse
uten ball.
3. Treningsmentalitet
1. Passere motspiller med ball.
2. Hurtig retningsbestemt
kortpasningsspill med stor bevegelse
uten ball etter frispillingsmønster
3. Intensivt gjenvinningspress
4. Treningsmentalitet

15-16 år

11v11

k-4-3-3

Treninger + cup og serie

4 økter

17-19 år

11v11

k-4-3-3

Treninger + cup og serie

4 økter

20-

11v11

k-4-3-3

Treninger + cup og serie

4 økter

1. Passere motspiller med ball.
2. Hurtig retningsbestemt
kortpasningsspill med stor bevegelse
uten ball etter frispillingsmønster og
fastsatt mønster for siste tredjedel.
3. Intensivt gjenvinningspress
4. Høyt og intensivt press
5. Treningsmentalitet
1. Våge å prøve
2. By på seg selv
3. Treningsmentalitet
4. Spillestilen er målet
1. Treningsmentalitet
2. Spillestilen er et middel for å vinne
fotballkamper

Utvikle
kortpasningsspillere
og driblere

Organisere
pasningsspillet etter
spillestil og utvikle
gode
pasningsspillere,
gode driblere og
gode
førsteforsvarere
Utvikle
rollespesifikke
spillere og etablere
offensiv og defensiv
spillestil

Spille som et lag

Prestere som et lag

Den første perioden i tenårene er det sportslige målet med fotballaktiviteten å organisere pasningsspillet etter
spillestilen, utvikle gode pasningsspillere, gode driblere og gode førsteforsvarere. For å nå disse målene har man i
treningsarbeidet fokus på å passere motspiller med ball, frispilling bakfra, intensivt gjenvinningspress og
treningsmentalitet.
Etter hvert som spillerne blir eldre skal man i tillegg til frispilling bakfra, jobbe med bevegelsesmønster på siste
tredjedel, samt at treningsmengden øker. Spillerne blir mer og mer spesialister i sin posisjon og man begynner å
delta på eliteturneringer.

4.2. Spillestil
For å se komplett oversikt over spillestilen til våre ungdomslag, se vedlegget «Spillemodell».

4.3. Trenertyper
Hvert årskull i ungdomsfotballen blir ledet av en årgangsansvarlig som også er hovedtrener på satsningsgruppen. I
tillegg skal det være ansatte trenere på årgangens øvrige lag.
Både på satsningslag og på breddelag skal et sunt verdigrunnlag, stort engasjement og utviklingsfokus kjennetegne
Readytreneren. Fremgang måles i forhold til personlige forbedringer, ikke i sammenlikning med andre spillere eller
andre lag. Om vi taper kamper i ungdomsfotballen, så er dette underordnet om vi spiller fotball på en måte som er
utviklende både for spilleren og mennesket.

Satsningstrenere er sultne på å bli bedre og ønsker å utvikle seg. Engasjement og lederevner går alltid foran
fagkunnskap. Breddetreneren skal være god på å motivere til videre fotballspill gjennom mye positiv feedback til
spillerne og mange sosiale sammenkomster utenfor fotballbanen.

4.4. Øktstruktur
Treninger for spillere mellom 13 og 19 år varer i 90 min + et kvarter før og etter trening.
1.
2.
3.
4.
5.

Innledende dialog og skadeforebyggende trening (15 min)
Oppvarming fra øvelsesbank (10 min)
Spillsentrerte øvelser hvor man øver på konkrete spillsituasjoner (80 min)
Skadeforebyggende styrketrening fra øvelsesbank (ca 15 min)
Trener har avsluttende dialog med spillerne. Se egen øvelsesbank for avsluttende samtaler (ca 5min)

5.Øvelsesbank
Vi ønsker å ha en helhetlig spillerutvikling fra våre femåringer og helt opp til A-laget. Spesielt ønsker vi å fokusere på
tre ferdigheter i vår spillerutvikling: dribling, pasning og førsteforsvarer. Samtidig som vi skal drive spillerutvikling må
vi også aktivt drive menneskeutvikling. Derfor har vi også sagt noe om hvordan vi ønsker at rammene er på
treningsfeltet med innledende og avsluttende samtaler, samt regler for oppførsel i Readykoden.
Alle Readylag skal trene etter en spillsentrert treningsmetodikk med høy intensitet i gjennomføringen av alle øvelser.
Det vil si at det skal være kamplike øvelser gjennom hele treningen. Nedenfor har vi skissert hvordan noen øvelser
kan se ut. Man kan bruke andre øvelser enn i denne øvelsesbanken, men alle må trene med en spillsentrert
treningsmetodikk.
5.1. Innledende samtale
Før treninga starter skal trenerne sette seg ned med spillerne og snakke om forventet adferd og fokus for økta. For å
gjøre denne samtalen enklere på treneren har vi laget enkelte demoer her i sportsplanen.
A) ”På fotballtreninger i Ready ønsker vi at alle skal ha det bra. For å kunne ha en morsom fotballtrening i dag
kan vi ikke bruke hele treningen på å holde ro og orden. Det første vi gjør nå er at vi setter utstyret vårt på
asfalten. Der skal vi sette opp drikkeflaskene våre på rekke og rad, så tar vi felles drikkepause når trenerne
sier ifra. Så bra at så mange har husket å ha på seg Readyantrekk. Til neste trening forventer vi at alle
sammen møter opp i Readytøy, så vi føler oss som en klubb. Bare se på alle andre Readyspillerne rundt oss og
hva de har på seg. Når trenerne gir beskjed samles vi i en sirkel og lar ballene ligge i ro på bakken. Da er det
ikke lov å sprette med ballen eller snakke med sidemannen. Når vi er på Readytrening skal vi hjelpe våre
medspillere til å bli bedre. Dette betyr at vi skal huske å si ifra hver gang noen gjør noe bra ute på banen. Hvis
vi sier noe stygt til en annen spiller, må man sette seg på sidelinjen i tre minutter og får ikke være med. Vi
ønsker å ha det slik fordi at dere skal kunne bli best mulig fotballspillere. Derfor krever vi også at dere følger
med og at dere ikke bare tuller når vi er på trening. Tror dere Messi tøyset bort sine treninger? Har vi en
avtale på at dere følger med og gjør det dere kan for å bli gode fotballspillere i dag? OK, da starter vi.
B) ”Før vi varmer opp i dag ønsker jeg at alle spillerne setter seg et individuelt mål. For midtbanespillere kan
dette eksempelvis være å se seg over skuldra hver gang før man mottar ball. For en angrepsspiller kan dette
være å score på annethvert skudd. Er du keeper kan du fokusere på å slå returene ut av farlige område.
Under veis i dagens trening må vi passe på at vi har fokus på dette, så tar vi en oppsummerende prat om
dette etter dagens trening.”
C) ”I dag skal vi ha øvelse X, Y og Z. I disse øvelsene skal vi fokusere på A, B og C. Når vi spiller kamp i dag ønsker
jeg at vi fokuserer på å våge å spille ball inne på vår egen banehalvdel – også keeperen skal få noen
pasninger å jobbe med. Klareringer ut over sidelinjen eller pasninger fremover uten adresse ønsker vi ikke å

se noe til. Når vi nærmer oss motstanderens mål ønsker jeg at vi våger å drible for å skape målsjanse. Kanskje
dribler vi oss vekk og mister ballen noen ganger, men dette er helt greit. Det beste vi kan gjøre da er å
gjenvinne ballen igjen med en gang mens ballen fortsatt er ved motstandernes mål.”
D) ”I dag skal vi jobbe med dribleferdigheten/førsteforsvarerferdigheten/pasningsferdigheten. Hva mener dere
er viktig for oss å jobbe med i dag for å bli bedre som driblere/førsteforsvarere/pasningsspillere? Hvordan
skal vi jobbe med disse momentene som dere nå foreslår? OK. Da kjører vi i gang og holder fokus på det dere
nevner her. Pausene bruker vi til å snakke om disse momentene fungerer og om vi klarer å ha fokus på dem.”
5.2. Oppvarming
En av hensiktene med oppvarmingsøvelser er å varme opp musklene man bruker når man spiller fotball. I Ready
ønsker vi at oppvarmingen skal være noe mer enn bare oppvarming av muskler. Vi ønsker i tillegg at disse ti til
femten minuttene brukes til å utvikle det tekniske repertoaret til spillerne. Dette innebærer at hver spiller må ha
ballen ofte og gjøre fotballike bevegelser som dribling, vending, finting, pasning, medtak og løping i løpet av
oppvarmingsøvelsen. Derfor prioriterer vi bort øvelser uten ball og øvelser som skaper kø. I forhold til logistikk
ønsker vi øvelser som ikke krever alt for mange kjegler, baller og vester. Vi er fornøyde med de oppvarmingsøvelsene
vi presenterer på de neste sidene og ønsker at dere hver trening bruker en av disse.
5.2.1. Pølseboden
Dette er en øvelse som ivaretar både pasning, medtak, dribling og vending. Vi ønsker også å bruke denne øvelsen for
å jobbe med spillernes treningsmentalitet gjennom å bruke målsettingsstrategier. I øvelsen blir spillerne delt inn i
par med en ball og fire kjegler per par.
Variant 1: Spiller 1 dribler opp til de store kjeglene, vender opp og slår en pasning til spiller 2 som
står bak kjeglemålet. Her skal man forsøke å slå en hard og presis kortpasning gjennom
kjeglemålet.
Spiller 2 som mottar ballen tar med seg ballen opp til de store kjeglene og slår tilbake til spiller 1
som står bak kjeglemålet.
Dette foregår i to minutter og man merker seg hvor mange mål man klarer å score, for så å
forsøke å overgå sin personlige rekord i den påfølgende runden. Husk egen runde for venstrefot
hver gang.
Variant 2: Øvelsen er lik som i variant 1, men her skal pasningsleggeren gjøre en bevegelse rett
etter pasningen. Mottaker av pasningen bruker sin første berøring til å ta med seg ballen på
utsiden av kjeglemålet til motsatt side av det pasningsleggeren beveger seg for å simulere medtak inn i ledig rom.
Variant 3: Øvelsen er lik som variant 2, men her skal pasningslegger fungere som passiv motspiller etter pasningen er
slått og medtaksretningen pekt til. Mottakeren av pasningen tar med seg ballen til den siden som pasningslegger
ikke bevegde seg inn i og dribler seg forbi et passivt press fra pasningsleggeren før man gjør en vending ved de store
kjeglene og slår en pasning gjennom kjeglemålet.
5.2.2. Tre i boks
Dette er en øvelse som ivaretar pasning, medtak dribling og vending. Øvelsen
kommer i to varianter, en som starter med føring og en som starter med pasning.
Variant 1: Spiller 1 starter med ballen og fører mot den oransje kjeglen midt i
banen. Spiller 2 legger et passivt press på spiller 1 som skal ta en piruett med
innsiden av venstre fot ved å vende hjemover og videre ut i det ledige rommet til
venstre. Deretter sentrer spiller 1 til spiller 3.
Spiller 1 tar så oppstilling ved den gule kjeglen.
Spiller 3 fører mot den oransje kjeglen midt i banen. Spiller 1 legger et passivt

press på spiller 3 som skal ta en piruett med innsiden av høyre fot ved å vender hjemover og videre ut i det ledige
rommet. Deretter sentrer spiller 3 til spiller 2.
Spiller 3 tar oppstilling ved den gule kjeglen. Slik at spilleren som nettopp har sentret
fra seg ballen tar oppstilling ved den gule kjeglen og blir passiv forsvarer til den som
mottok pasningen. Fra den ene siden gjør man piruetten med høyre fot og fra den
andre siden bruker man venstre fot.
Her varierer treneren på at spillerne skal gjøre 1) innside piruett, 2) utsidepiruett, 3)
skuddfinte og 4) Zidane-piruett.
Variant 2: Denne varianten starter på en annen måte enn den forrige og stiller noen
høyere krav til medtak og pasning.
Spiller 1 starter med ballen og skal sentre til spiller 3 som gjør en bevegelse ut av
pasningsskyggen til spiller 2. Når pasningen går, løper spiller 2 mot spiller 3 som blir
tvunget til å ta et medtak ut i det ledige rommet. Etter slått pasning legger spiller 1 et passivt press på spiller 3 som
akkurat har passert spiller 2. Spiller tre gjør sin innsidepiruett i forhold til det passive presset til spiller 1.
5.2.3. Spilleklar
Skadeforebyggende oppvarming uten ball. Se http://www.klokavskade.no/no/Skadefri/Fotball/SPILLEKLAR
5.2.4. Man U
Variant 1:
5-6 spillere per gruppe. 1 spiller veggspill med 2, slår ballen opp til 3
som legger igjen til 2. 2 tar en tydelig touch fremover og fører ballen
kjapt rundt kjeglen og rolig den siste delen inn til start. Forsøker på ett
touch hele veien. Etter man er ferdig, flytter man seg til der man slo
ballen.
Variant 2: Øvelsen er lik som variant 1, men nå avsluttes øvelsen med
2v1 mot mål. Spiller 3 blir forsvarer etter gjenleggingen.

5.2.5. Tredimensjonalt
To og to spillere på en ball. Spiller 1 har ballen i hendene, mens spiller 2 står på ett ben. Når spiller 1 kaster ballen
skal spiller 2 sparke den tilbake i hendene til spiller 1. Varier mellom halvsprett, volley og medtak rundt kjegle.
Når ferdighetsnivået blir høyere kan to og to spillere holde ballen i lufta ved hjelp av hodet i 30 sekunder. Tell antall
pasninger på disse 30 sekundene. Repeteres tre ganger med fokus på å forbedre sin personlige rekord. Deretter
holdes ballen i luften ved bruk av beina i 30 sekunder. Tell antall pasninger disse 30 sekundene. Repeteres tre ganger
med fokus på å forbedre sin personlige rekord.
5.3. Pasningsspill
En pasning er mer enn bare å sentre til en medspiller. Det handler også om å bruke riktig pasningsteknikk og velge
fornuftig i forhold til hvor og til hvem man ønsker å sentre. Man skal ha et teknisk repertoar som tillater spilleren å
sentre både korte pasninger og lengre pasninger med både utside, vrist og innsiden av foten. I Ready har vi valgt å
legge vekt på det taktiske aspektet ved pasningsspill, altså hvor og når man sentrer. I våre øvelser har vi derfor lagt til
rette for at pasningsspill skal brukes som et verktøy for å komme seg høyere i banen og skape målsjanse.

5.3.1. Rødt kort!
Dette er en øvelse hvor det ene laget er i overtall og må benytte seg av pasningsspill for å
score mål, mens det andre laget er i undertall og må
benytte seg av driblinger og skudd for å score mål.
Overtallslaget skal score ved å drible gjennom to kjeglemål.
Undertallslaget scorer ved å skyte ballen inn i det åpne
syvermålet. På denne måten må overtallslaget også være
nøye med høyt press og gjenvinninger for å ikke tillate
undertallslaget å skyte ballen i mål. Fem minutters kamper
med rullering på lag og evaluering i pausene. I denne
aldersgruppen spilles Rødt kort! med 5 blå spillere mot 3
røde spillere, alternativt 7v4 med 3-1-3 formasjon vs 1-2-1 formasjon for de eldre /
mest utviklede pasningsspillerne.
Banestørrelse er 15 x 20 meter / 20 x 30 meter hvis man spiller 7v4.
En annen variant er at det står et syvermål på hver dødlinje av banen. Overtallslaget (5 blå spillere) skal bruke
pasningsspill til å skape mulighet til å skyte på målet til undertallslaget hvor det står en målvakt. Undertallslaget
scorer ved å skyte ballen inn i et åpent syvermål på
5.3.2. Touchdown
I denne pasningsøvelsen spiller 5 blå spillere mot 5 røde spillere. I tillegg har det
angripende laget to jokere. Lagene scorer mål ved å sentre først til den ene jokeren for så
å sentre til den andre jokeren. Disse to jokerne må bevege seg rundt hver sin sone i hver
ende av banen som er markert med to gule kjegler. Lagene velger selv hvilken joker de vil
sentre til først, for så å forsøke å sentre til motsatt joker for å få poeng. Banestørrelsen til
20 x 30 meter og man spiller med offside.
5.3.3. Luring og langskudd
Hvert lag består av en keeper, to bakspillere og en frontspiller. De to bakspillerne får
kun lov å bevege seg på egen banehalvdel og frontspilleren får kun lov å bevege seg
på motsatt banehalvdel. For å score mål må lagene finne ut hvordan de kan bruke
overtallet på egen halvdel (3v1) til å frispille en spiller med nok tid til å skyte et godt
langskudd eller sentre til frontspilleren på motsatt banehalvdel. Her spilles det fem
minutters kamper hvor pausene brukes til å snakke om hvordan hvert lag kan utnytte
overtallet sitt bedre til å score flere mål. Banestørrelse: 15 x 25meter.

5.3.4. Pasningskamp
En mot en hvor hver spiller oppholder seg i hver sin firkant. Her skal spiller 1 sentre ballen
innenfor firkanten til spiller 2. Spiller 2 har to berøringer på å få ballen innenfor firkanten til
spiller 1 igjen. Dette stiller store krav til medtak for at ballen ikke skal sprette utenfor firkanten,
samt harde pasninger langs bakken. En videreføring av denne øvelsen er å løfte ballen i en
langpasning som skal lande innenfor firkanten til motspiller. For pasning langs bakken gis poeng
for hver gang man klarer å motta ballen uten at den forsvinner fra firkanten og man klarer å
sentre innenfor firkanten til motspiller. For hver langpasning i lufta gis det poeng for å motta
ballen uten at den spretter utenfor firkanten og man klarer å sentre så ballen lander (uten å
sprette først) innenfor firkanten til motspilleren.

5.4. Hurtighet og koordinasjon
Fotballspillet går raskere, og det settes høye krav til hurtighet. Ready jobber mye med hurtighet med tanke på
omstilling, forstå situasjonen kjapt, samt å handle hurtig. Dette ligger i tilnærmet alle øvelsene våre.
Vi har laget noen få øvelser som direkte trigger løpshurtigheten.
5.4.1.Puyol kommer
Denne øvelsen ligger også under øvelsesbanken for scoringstrening. Navnet er hentet
fra kanskje verdens beste førsteforsvarer – Carles Puyol i Barcelona. Rød fører ballen i
høy fart mot rød kjegle og slår ballen i rom på Blå, som starter når ballen slås. Rød
(Puyol) skal forsøke å ta igjen Blå (Messi) og hindre mål. Blå skal forsøke å score så fort
han/hun kan. Man bytter annenhver gang. Det er viktig at man løper maks selv om
man ikke får reell konkurranse. Pasningen må være god. Hvis Rød slår for løst eller for
hardt og ballen går til keeper, gir man mål til Blå. Starter Blå for tidlig, får man ikke mål
på forsøket.
Keeper skal telle hvor mange redninger han/hun klarer. Så kan treneren eventuelt
finne ut omtrent hvor stor prosent dette var av antall avslutninger.
I alderen 13-15 år bør denne gjøres inntil 10 ganger på hver side (man er forsvarer 10
ganger og angriper 10 ganger). Man bør være 8-10 spillere per bane. Rød starter ca 40
meter fra mål, og Blå starter fem meter lenger bort.
5.4.2. Finken
Navnet her er hentet fra slalomkjøreren Finn Christian «Finken« Jagge. Trener gir
startsignal, og rødt og blått løper slalom i maks fart gjennom kjeglene (som bør
være høye for å unngå juksing). Treneren spiller/kaster ballen mellom kjeglene rolig
så den ikke går inn til keeper. Førstemann som kommer til ballen har ikke lov til å
vende opp, men kun skjære rett mot mål. Keeperen teller antall redninger.
I alderen 13-15 år bør denne gjøres inntil 10 ganger. Man bør være 8-10 spillere per
bane. Avstanden mellom banene bør være tre meter. Bredden i hver bane er 4
meter og avstanden mellom hver kjegle i lengderetning er 2 meter.

5.5. Dribling
I likhet med pasningsspill må også dribleferdighet forstås som et verktøy for å komme seg høyere i banen
og skape målsjanse. Ofte dreier det ikke seg bare om å drible av en motspiller, men like ofte må man vende
bort, dra av eller til og med passere tre spillere i banens lengderetning. Når man dribler gjør man dette for å
finne ledig rom, gjerne lengre frem på banen slik at man kan skape en målsjanse gjennom en pasning eller
en avslutning mot mål. Dette er aspekter vi har forsøkt å
ivareta i våre dribleøvelser som er presentert på de neste
sidene.
5.5.1. En mot en ligasystem
Innenfor en firkant på 8x15 meter spiller to spillere mot
hverandre. Man scorer ved å føre over dødlinjen til den
andre spilleren. Dersom man spiller ballen ut over
sidelinjen, starter motspilleren med ballen. Hver kamp varer
i tre minutter. Den som scorer flest mål vinner kampen og
rykker opp til banen ved siden av, mens motspilleren rykker

en bane i motsatt retning. På den øverste banen setter man to syvermål med keepere i dersom man har
keepere på trening. Keeperne blir stående på denne banen hele tiden, mens utespillerne rykker opp eller
ned fra kamp til kamp.
5.5.2. Orkan
En forsvarsspiller stiller opp mellom de gule kjeglene.
Angrepsspillerne kommer en etter og skal forsøke å drible seg
forbi forsvarsspilleren score mål bak keeperen.
Forsvarsspilleren forblir forsvarsspiller i to minutter.
Angrepsspillerne teller antall vellykkede avdriblinger med scoring og forsvarsspilleren teller antall
vellykkede tacklinger. Bytt forsvarsspiller etter to minutter og repeter for å se om man opplever personlig
fremgang i forhold til antall vellykkede tacklinger og scoringer.
5.5.3. Tre mot tre mølla
Innenfor en firkant på 15x30 meter spiller man tre
mot tre. Her spiller man på tre forskjellige baner. På
bane 1 er poenget å holde ballen i laget. På bane 2
får man poeng for kontrollert føring over linja. Husk
å bruk offsideregelen. På bane 3 får man poeng for
scoring gjennom kjeglemål hvis man ikke har keeper
på trening og poeng for scoring i syvermål bak
keeper om man har keepere på trening. Dersom
keeperne spiller kamper med ellevermål skal
ellevermål benyttes også i denne øvelsen. Hvis man
scorer ved kjeglemål må man huske å sette opp
syvermål bak kjeglemålene så man slipper å hente
ballen etter hvert skudd. Kampene varer i tre
minutter med ett min pause mellom kampene. Man
spiller to kamper på samme bane før man bytter
bane. Pausene bruker lagene på å snakke seg i mellom om hvordan de ønsker å spille i den neste kampen.
5.6. Scoringstrening
Målet med angrepsspill er å score mål. I situasjoner hvor man scorer mål er man ofte presset av
forsvarsspillere, det står som regel en keeper i målet og man føler av og til noen former for
prestasjonspress i scoringsøyeblikket. For å ivareta særegenheten ved målsjanser har vi laget øvelsene
nedenfor.
5.6.1. Puyol kommer!
Spiller nummer 1 sentrer til spiller nummer 2. Spiller nummer 2
kommer alene med keeper, men må avslutte tidlig før spiller 2
kommer i press. Spiller 1 løper etter spiller 2 for å vinne ball etter
pasningen. Spillerne rullerer etter hver repetisjon.
5.6.2. Løpsduell mot mål
To og spillere som er ca like hurtige sendes ut i løpeduell hvor første
spiller til å nå ballen skal score. Spillerne varierer mellom å stå
oppreist, sitte og ligge før løpsduellen starter. Spillerne løper når ballen kommer inn i synsfeltet.

5.6.3. Stang inn
Spiller 1 sentrer ut til spiller 2 som skyter på en berøring. Deretter sentrer spiller 3 til
spiller 4 som skyter på en berøring. Skytteren må skyte fra området mellom de gule
kjeglene. Etter man har skutt blir man pasningsspiller og omvendt. Tell antall
scoringer per spiller i løpet av 3 minutter. Samle baller og forsøk å slå sin egen rekord
i de neste 3 minuttene.

5.6.4. Overtall mot mål
En variant er å ha 2 angrepsspillere mot 1
forsvarsspiller. Her skal de to angrepsspillerne
starte med ballen ved den gule kjegla og forsøke å
komme seg forbi forsvarsspilleren og score mål.
En annen variant er å spille opp på medspiller som
blir presset av forsvarsspiller i medtaket av ballen.
Pasningsleggeren løper fremover og blir med på å
skape 2 mot 1 og score mål. Blå nummer to i
denne figuren kan variere mellom å møte ballen sidevendt og skjerme
ballen i medtaket eller å gå på løp for å vende bort forsvarsspilleren
med et retningsbestemt medtak.
En tredje variant er å la blå nummer en starte øvelsen med et innkast til blå nummer to. Annet enn dette er
øvelsen identisk med variant to.
5.6.5 Innlegg – avslutning
Denne øvelsen er designet spesielt for å trene på innlegg og avslutning – både offensivt og defensivt. Ikke
minst gjelder dette keeper som må trene på innlegg med motspillere, altså i spill. Dersom spillergruppa
behøver større arealer, kan man bruke arealene til aldersgruppa 16-19 år.
Spill med korridor for innlegg med 33 meter lengde og 40
meter bredde (hele 16-meters bredde) inklusiv
korridoren. Korridoren er 5 meter bred, er frisone for
angripende lag, det er maks to touch og ballen må alltid
rulle (aldri i ligge i ro).
Etter hvert fjerner man korridoren og gir ekstra mål for
scoring etter innlegg. Viktig at mange spillere er aktive i
boksen for å score mål. Forsvarende spillere må ta ut
angripende spillere i samarbeid med keeper.

5.7. Spillestilstrening
I elleverfotball spiller vi
k-4-3-3 hvor vi ønsker å
bruke denne formasjonen til
å spille oss ut bakfra med et
kortpasningsspill før vi går
for gjennombrudd høyere i
banen hvor vi i stor grad
benytter oss av motsatte
bevegelser.
Når keeper har ball trekker
midtbackene våre bredt og
setter opp pasningstrekanter
med sentral midtbane og
sideback. Når vi bygger opp
spillet holder vi ballen i laget
ved hjelp av disse
pasningstrekantene mens vi leter etter riktig rytme og timing i de samtidige bevegelsene lengre frem
på banen. Når vi ønsker å gå for gjennombrudd høyere i banen skjer dette gjennom en rekke
samtidige bevegelser hvor midtspiss lurer med seg sin markering ved å møte ball, noe som åpner rom
for et dybdeløp fra sentral midtbane. Samtidig trekker kantspilleren med seg sin markering ved å gå
inn i banen eller true bakrom, noe som åpner rom for en overlapp fra sidebacken. Når vi øver inn
spillestilen vår i angrep kan det være fint å spille 11v6, 7v7 (3-1-3 vs k-3-3) eller 8v8 (3-2-3 vs k-4-3).
5.8. Ulike former for spill
Siste del av treninga skal bestå av kamp slik det fremstår i seriekamper. Dette innebærer at man skal
spille 11 mot 11 eller helst færre. Når man spiller kamp skal man ikke fjerne sentrale regler som
innkast, femmeter og offside.
Dette er en ypperlig anledning til å coache på spillestil hvor man kan sette oppfølgende regler:
1.
2.
3.
4.

Spill dere ut med pasningsspill fra egen keeper på vei til motstanders banehalvdel
Ikke vær redd for å prøve å drible når dere er på motstanders halvdel
Gjenvinn ballen før motstanderlaget klarer å sentre tre pasninger
Forsøk å press motstanderne til å miste ballen så nært sitt eget mål som mulig

Dersom man ser at ballen sparkes langt eller høyt alt for ofte kan man legge inn regel om at det
dømmes frispark til motstanderne hver gang man sparker ballen høyere enn knehøyde.
Er lagene for dårlig på gjenvinning kan man legge inn regler for å bedre dette. Hvis blått lag har
ballen, men mister den til rødt lag kan rødt lag få poeng dersom de klarer tre pasninger innad i laget
uten at blått lag klarer å gjenvinne ballen.
En anbefalt kampform er å spille keeper, to bakspillere, en sentral midtbanespiller og to frontspillere
mot et motstanderlag med samme oppstilling. Spill på en bane med 20 x 40 meter og innfør
offsideregelen. Dette øker vanskelighetsgraden og fremprovoserer et mer komplisert pasningsspill.

5.9. Skadeforebyggende trening
Skadeforebyggende trening er viktig for å gi spillerne et godt fysisk grunnlag for å kunne være
motstandsdyktige mot diverse skader på trening og kamp. Jo større mengde trening en spiller har, jo
viktigere blir skadeforebyggende trening for å gjøre kroppens muskler og ledd tolerante for mye
trening både nå og i årene framover.
Ankler, knær, beinmuskulatur og evnen til et godt samspill mellom underkropp og overkropp (dvs
magen og korsryggen), er det viktigste å prioritere for en ung fotballspiller når vi tenker
skadeforebyggende trening.
Leddene ankler og knær må utsettes for ustabile faktorer, som gjør at de små senene, ligamentene
og musklene inni og rundt leddet blir sterke, godt koordinerte og stabile.
Musklene i beina må være sterke og smidige for å tåle mange retningsforandringer, akselerasjoner,
oppbremsinger og spark på ballen i løpet av en trening eller kamp.
Magen og korsryggen binder kroppen sammen og er fundamentet for all balanse, tyngdeoverføringer
og evnen til en god kroppsbeherskelse.
Bein og mage/korsrygg bør trenes skadeforebyggende hver gang.
Alle øvelsene under bør gjennomføres fortløpende uten pauser og tilsvarer ca 12-15 min.
Én fots øvelser (ankler, knær og beinmuskulatur)

Stå på en fot med ca 90 grader bøy i kneleddet, knær over tær, vekt skal være på hælen, blikket fram
og litt opp og overkroppen skal holdes oppreist. Ikke flytt beinet til sidene for å opprettholde
balansen, men knær og ankler skal «jobbe» for å holde balansen. Motsatt fot holdes bak kroppen.
1. Beinet som er i luften føres sakte og kontrollert rett fram foran kroppen og rett bak kroppen
vekselsvis mens man holder balansen på den stående foten. 5 g/per fot.

2. Beinet som er i luften føres sakte og kontrollert «innover» forbi foten man står på og «utover»
motsatt side vekselsvis mens man holder balansen på stående fot. 5 g/per fot.
3. Én fots småhopp, på én stående fot skal man hoppe 90 grader til siden med kontrollert sats og
landing, man skal være i balanse før neste hopp. 4 hopp utover + 4 hopp innover per fot.
4. Skøyteløperhopp, på vekselsvis høyre og venstre fot skal man hoppe kontrollert fra side til side
mens man holder balansen på foten man lander på før man tar neste hopp. 10 hopp tilsammen.
5. 1fots knebøy, på en stående fot skal man kontrollert og sakte løfte kroppen opp og ned til 90
grader i kneleddet ved hjelp av foten man står på. Husk knær over tær! 5 g/per fot.

Bekkenløft (rumpe og bakside lår)
Ligg på ryggen med begge beina i bakken i ca 90 grader, vekt på hælene med hele foten i bakken.
1. Skyv hofta/bekken rett oppover så det går en rett linje fra kneet til brystet mens vekten er på
hælen og balansen på øvre rygg i bakken, klem rumpa/bakside lår sammen og hold den i 3-4
sekunder). 10 g tilsammen.

2. Gjør som øvelse 1, men mens man holder hofta oppe, løftes annenhver fot opp såvidt over
bakken og man holder balansen med bare den ene foten i bakken og øvre rygg. 5 g til sammen
med ett løft per bein hver gang.

Plankeøvelser (mage/korsrygg)
Ligg med albuene og tærne i bakken, bruk magen og korsryggen for å holde kroppen vannrett og
stabil, trekk navlen innover og rumpa skal være i fin linje med resten av kroppen.
1. Liggende i selve planken, skal man løfte rolig annenhver fot 10-15 cm over bakken og holde den
der i 3-4 sekunder, men man holder hofte/bekken stabilt. Senk rolig før neste fot. 10 g/per fot.

2. Løft diagonalt feks høyre fot og venstre arm 10-15 cm rolig over bakken, hold i 3-4 sekunder,
senk rolig ned igjen og gjør samme med motsatt fot/arm rolig mens man holder hofte/bekken
stabilt. 5 g/per fot/arm.

3. Sideplanke, ligg på siden med den ene albuen og begge føtter sidelengs i bakken, mens man
beveger hofteleddet opp og ned i rolig og kontrollert tempo. Skulderen som er øverst skal peke
rett opp i luften. 15 g/per side.

