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1. Innledning 
I dette dokumentet finner du hvordan ungdomslagene og seniorlagene i Ready Fotball ønsker å fremstå i de ulike fasene 

av fotballspillet, samt hvordan vi trener for å kunne fremstå på denne måten. Dette dokumentet er et supplement til 

Sportsplanen og omhandler ikke problemstillinger som differensiering, sanksjoner og andre temaer som står om i 

Sportsplanen.   

Først presenteres Spillemodellen som beskriver hvordan vi ønsker å spille fotball. Deretter kan du se Treningsmodellen 

vår med øvelsesbank for hvordan vi ønsker å øve inn denne måten å spille fotball på. Til slutt vil vi presentere 

Analysemodellen for hvordan vi skal kvalitetssikre at det vi gjør i spillemodellen vår og treningsmodellen vår er godt nok.  

2. Spillemodell 

 

Spillemodellen beskriver hvordan vi deler inn fotballspillet i ulike faser og underfaser. Målsetningen for spillemodellen 

er at vi presterer som et lag, slik det står øverst. Deretter har vi delt fotballspillet inn i fire spillfaser og fire dødballfaser: 

etablert forsvar, overgang fra forsvar til angrep, etablert angrep, overgang fra angrep til forsvar, defensiv dødball på 

siste 1/3, defensiv dødball på første 2/3, offensiv dødball på siste 1/3 og offensiv dødball på første 2/3.  

Under hver fase av spillet er det også lagt til noen underfaser. Disse underfasene er der for å hjelpe oss å kategorisere 

fotballspillet og holde oversikt over hvorvidt vi trener på hele fotballspillet eller kun bruddstykker ved det. Underfasene 

er også lagt inn kronologisk etter hvordan de forløper seg, der dette har vært mulig.  



2.1. Underfaser i Spillemodellen 

 

Under de nevnte underfasene har vi satt inn noen fokusområder som beskriver mer konkret hva vi vektlegger i de ulike 

fasene ved spillet. Disse fokusområdene danner utgangspunkt for vår øvelsesbank i treningsmodellen.  

2.2. Spillestil filtrert gjennom stilling i kampen 

 

Spillestilen kan ta ulik form når man leder og skal forsvare en ledelse sett i forhold til om man ligger under og jakter 

scoring. Man kan også tilpasse spillestilen etter spilletid, baneforhold, motstanders svakheter og liknende. Her har vi kun 

valgt å se på hvordan resultatet påvirker spillestilen.  



2.3. Spill-motspillspostulatene 

 

Spill-motspillpostulatene er den praktiske endringen, nedfelt i læresetninger, vi gjør i vår spillestil etter hvert som 

stillingen i kampen utvikler seg.  

2.4. Kampstrategi 
I spillemodellen vår har vi definert to ulike kampstrategier. En reaktiv strategi hvor man baserer seg på å gjøre det ekstra 

godt i etablert forsvarsspill og overgang fra forsvar til angrep, samt en proaktiv strategi hvor man ønsker å gjøre det 

ekstra godt i etablert angrepsspill og overgang fra angrep til forsvar. I Ready ønsker vi å kunne beherske begge måter å 

gjennomføre fotballkampen på, med mål om å vinne hver fotballkamp. Vi ønsker derfor ikke å trekke frem den ene 

kampstrategien foran den andre, da en helhetlig taktisk skolering av spillerne innebærer bruk av begge disse 

kampstrategiene. 

2.5. Formasjon 
Alle ungdomslag i Ready skal spille 1-4-3-3 med fokus på å true mellomrom, bakrom og korridor samtidig. Dvs at  

1-4-2-3-1 eller 1-4-4-1-1 også kan aksepteres dersom de ivaretar bevegelsesmønsteret klubben skisserer. 



2.6. Etablert forsvar 

Når det andre laget har ballen er vi i forsvar. Etablert forsvar peker på situasjoner hvor vi har vært forsvarslag i flere 

sekunder og har hatt tid til å plassere spillere på de områdene av banen som vi ønsker. I vår spillemodell har vi 

strukturert etablert forsvarsspill inn i tre underfaser: lås, nekt defensive scoringssituasjoner og håndter defensive 

scoringssituasjoner. Under hver av disse tre underfasene har vi trukket frem tre fokusområder som vi mener det er 

viktige å beherske.  

2.6.1. Lås  

Når muligheten byr seg ønsker vi å stenge av alle kortpasningsmuligheter fremover i banen og tvinge motspiller til å 

sentre til en presset sideback eller til en duell hvor vi har ca 50 % mulighet for å komme ut med ballbesittelse.  Låsing 

skal skje både på målspark, innkast og frispark på motstanderlagets siste 1/3 av banen. Dette gjør det vanskeligere for 

motstanderlaget å sette i gang et pasningsspill, noe som selvfølgelig påvirker flyten i kampen. Til tross for moralske 

argumenter mot dette, ønsker vi å innføre slik låsing av spillet for å oppnå resultater i ungdomsfotballen i 2013, for å på 

denne måten vinne over foreldregruppen og skaffe oss den nødvendige resultatmessige posisjon i Oslo vest som skal til 

for å jobbe med helhetlig spillerutvikling om noen år.  

2.6.1.1. Lås målspark 

Når motstanderlagets målvakt skal sette i gang spillet fra femmeter skal Readys ungdomslag flytte frontspillerne sine 

helt opp til motstanderlagets sekstenmeter. Her skal man posisjonere seg på en slik måte at målvakten ikke kan nå en av 

sine backer med en kortpasning uten å frykte at pasningen blir brutt av en av Readys frontspillere eller at backen får 

press på seg innen et sekund etter ballmottak. Midtbanespillere, backspillere og målvaktspiller må flytte seg høyt i 

banen i sone på en slik måte at de når frem til en duell og har en god sjanse til å vinne enten duellen eller andreballen 

etter duellen. Bildet nedenfor skisserer en mulig løsning på denne spillsituasjonen (Ready i blå).  



 

I denne illustrasjonen ligger de blå Readyspillerne i soner hvor de rekker å komme seg i en duell uansett hvor på banen 

ballen blir spilt. Pass på at man har en midtback og en keeper som fungerer som sweepere dersom rødt lag oppnår 

gjennombrudd til tross for låsingen. Hovedpoengene når man låser av er å nekte motstanderlaget å sette i gang et 

pasningsspill ved at man posisjonere seg slik at motstander må slå til duell, for så å ha stor intensitet og overtall i 

områdene hvor det skal duelleres.  

  



2.6.1.2. Lås innkast 

Når motstanderlaget har innkast på egen banehalvdel skal Readys ungdomslag flytte spillerne sine høyt i banen og 

posisjonere seg på en slik måte at innkasteren ikke kan nå en av sine medspillere uten å frykte at pasningen blir brutt av 

en Readyspiller. Frontspillere, midtbanespillere, backspillere og målvaktspiller må flytte seg høyt i banen på en slik måte 

at de når frem til en duell og har en god sjanse til å vinne enten duellen eller andreballen etter duellen. Bildet nedenfor 

skisserer en mulig løsning på denne spillsituasjonen.

 

I denne illustrasjonen ligger de blå Readyspillerne i soner hvor de rekker å komme seg i en duell uansett hvor på banen 

ballen blir spilt. Pass på at man har en midtback og en keeper som fungerer som sweepere dersom rødt lag oppnår 

gjennombrudd til tross for låsingen. Hovedpoengene når man låser av er å nekte motstanderlaget å sette i gang et 

pasningsspill ved at man posisjonere seg slik at motstander må slå «pasning» til duell, for så å ha stor intensitet og 

overtall i områdene hvor det skal duelleres. 

2.6.1.3. Presspill 

Når motstanderlaget har ballen presser Ready i soneforsvar. Presshøyde kan variere avhengig av trenerens disposisjoner 

for den gitte kampen, men i definerte situasjoner skal Readylagene presse ut og legge hardt press på motstanderen og 

overbefolke området rundt ballføreren. Dette kaller vi presspill. Vi iverksetter presspill når (i) motstander har en dårlig 

pasning eller et dårlig mottak, (ii) ballen slås høyt i lufta slik at vi får tid til å konsentrere rundt der ballen faller ned, (iii) 

når motspiller spiller opp en feilvendt medspiller.  



 

I disse tre angitte situasjonene skal Ready presse intenst og gjøre det trangt rundt der ballen er/faller ned gjennom å 

overbefolke området rundt ballføreren og samtidig markere ut gjennombruddsspillerne deres. Sjansene for at 

motstanderlaget mister ballbesittelse hvis de presses hardt i disse situasjonene er høyere enn i andre situasjoner. Derfor 

ønsker vi å presse med maks intensitet når disse sjansene byr seg.  

Hver gang keeperen til motstanderlaget mottar et tilbakespill skal backfireren til Ready tråkke på midtbanestreken og 

keeperen skal ute i halvsirkelen sin. På denne måten holder vi laget kompakt også i det høye presset vårt.  

2.6.2.  Nekte defensive scoringssituasjoner 

Ready presser samlet i 1-4-5-1 i soneforsvar. Når man presser i soneforsvar handler det om (i) å komme til posisjonene 

sine tidligst mulig, (ii) ta ansvar for det området og de spillerne som er i sonen din rett foran deg og (iii) presse med full 

intensitet helt inntil ball siden du har sikringsspillere rundt deg. Et av hovedpoengene i soneforsvar er at man ikke 

plasserer seg i forhold til løpene fra motspillere, men heller plasserer seg etter hvor medspillerne står slik at man i 

fellesskap dekker alle rom man ikke ønsker gjennombrudd til.  

Når en midtbanespiller legger press på ballfører (førsteforsvarer) stiller de andre fire midtbanespillerne seg tett i tett 

bak førsteforsvareren. Hvis ballen slås til motsatt bredde av banen kommer ny midtbanespiller opp i press og den som 

var førsteforsvarer for litt siden samler seg sammen med de andre fire midtbanespillerne tett i tett bak den nye 

førsteforsvareren. De samme momentene gjør seg gjeldende for backfireren når ballen er i mellomrom.  

Man kan ha god struktur i ett sekund for så å ha dårlig struktur i neste sekund dersom spillerne ikke sprinter når de 

forflytter seg. Ballen går for fort til at man har råd til å jogge i forflytningen.  

I eksempelet nedenfor følger ikke blå venstreving etter løpet til den røde høyrekanten, men går heller i sikring for 

indreløperen som går i press. Målet med dette er å nekte pasningslegger å slå denne pasningen. Blå venstreback får da 

en motspiller inn i sin sone av banen og må sørge for å legge press på ballfører i denne sonen av banen.  



Ready ønsker å nekte motstanderen gjennombrudd sentralt i banen. Som en konsekvens av dette må vi stå tett i tett 

med en samlet midtbanefemmer og ha kort avstand (10 meter) ned til backfireren for å ikke åpne mellomrommet 

mellom vår midtbanefemmer og backfirer.  

Vi kan også velge å presse høyt med vår 1-4-5-1 formasjon. Da etterlater vi oss mye bakrom. For å håndtere dette må 

keeper være med utenfor sekstenmeteren, samt at alle i backfireren har en sidevendt kroppsstilling hvor de er klare til å 

falle av dersom laget ikke får godt nok press på ballfører.  

2.6.2.1 Kontrollere bakrom 

De fleste mål scores fra sentralt i banen, ikke fra korridorene av banen. Ready skal derfor prioritere å dekke bakrom 

sentralt før vi dekker rom i korridorene av banen. For å ha kontroll på bakrom må backfireren (i) ikke ha noen som ligger 

lavere enn resten av leddet og opphever offside, (ii) være klar til å falle av når det kommer løp inn i bakrom og vi ikke 

har tilstrekkelig press på ballfører til å nekte pasningsleggeren å slå denne pasningen, (iii) støte ut og tette 

mellomrommet når vi har godt press på ballfører og (iv) få med keeperen til å forflytte seg i dybden av banen for å 

sammen med backfireren dekke bakrommet.  

Alle fire i backfireren må bevege seg i dybden av banen som en enhet. Dette gjøres ved at midtbacken på ballsiden 

snakker de andre like høyt i banen som seg selv kombinert med at alle ser seg til høyre og venstre «hvert sekund» for å 

vite at de ikke henger bak sine medspillere. Avstanden mellom spillerne i det bakre leddet skal man forsøke å ha 

konstant på 5-8 meter.  

Dersom vi har godt press på ballfører når en motspiller løper inn i bakrom kan vi våge å stå. Men dersom vi ikke har godt 

nok press på ballfører må backfireren falle av for å fange opp dette løpet. For å kunne akselerere raskt nok til å dekke 

bakrommet må spillerne i backfireren være sidevendt når pasningen går. Det å kontrollere bakrommet henger også 

sammen med å kontrollere mellomrommet. Det er derfor viktig at backfireren og keeper støter ut når vi har press på 

ballfører eller når vi klarer å fremprovosere støttepasninger hos motstanderlaget. Keeperen må følge backfireren for å 

kunne snappe gjennomspill dersom backene ikke rekker å falle av i tide.  



Dersom motstanderen får gjennombrudd i bakrom korridor skal backfireren først prioritere å ha kontroll på bakrom 

sentralt før de går i press på den nye ballføreren. Dette for å være et steg foran motstanderlaget og de rommene de 

ønsker å komme seg inn i.  

2.6.2.2 Kontrollere mellomrom 

For å kontrollere mellomrom må midtbanefemmeren og backfireren jobbe etter samme idé. Midtbaneleddets oppgave 

er å ha press på ballfører slik at ingen pasninger blir slått inn i mellomrom og backfirerens oppgave er å ligge nærme nok 

slik at det ikke blir for stort mellomrom mellom midtbanefemmere og backfireren. Midtbanefemmeren skal ligge på 

linje 8-10 meter foran backfireren og skyve frem en førsteforvarer til å legge press på ballfører. Når førsteforsvareren 

går frem skal resten av midtbaneleddet trekke seg sammen bak førsteforsvareren. Dersom en motspiller løper inn i 

mellomrom skal man ikke følge dette løpet, men bevare posisjonen sin i midtbaneleddet. Motspilleren som løp inn i 

mellomrom blir fanget opp av backfireren i neste sekund.  

Vanlige utfordringer her er at kantspillerne ikke kommer seg helt ned ved siden av de sentrale midtbanespillerne, men 

plasserer seg for høyt i banen. Dette fører til at motstanderlaget får et ledig rom å angripe i mellomrommet i korridoren 

av banen. Et annet vanlig problem er at intensiteten i forsvarsspillet er for lav. Ready må derfor sørge for at 

førsteforsvarer sprinter opp i press og andreforsvarere (sikringsspiller) sprinter inn i sin posisjon. 

2.6.2.3 Kontrollere framrom 

I vår 1-4-5-1 formasjon kan vi selv bestemme hvor høyt vi ønsker å presse. Framrommet er rommet mellom vår 

midtbanefemmer og motstanderens mål. Den enslige spissen i Readys forsvarsformasjon kan brukes til å stenge av de 

beste pasningsspillerne i motstanderlagets backrekke. På den måten sørger vi for at oppspillene kommer fra motspillere 

som oftere bommer på sine pasninger. Andre verktøy for å kontrollere framrommet er prinsippene for soneforsvar i 

midtbaneleddet som allerede er nevnt, samt presspill når motstander spiller opp feilvendte medspillere, dårlige mottak 

eller når ballen er i luften.  

2.6.3. Håndtere defensive scoringssituasjoner 

Når det andre laget har ballen handler forsvarsspillet om å nekte motstanderlaget å skape målsjanser. Men uansett hvor 

gode man er på soneforsvar og å nekte motstanderlaget defensive scoringssituasjoner, så vil det alltid oppstå noen 

tilfeller hvor motstanderlaget kan score mål. Spesielt blir mål ofte scoret etter innlegg og etter inntrengning i 

mellomrom sentralt og selvfølgelig også etter skudd. Derfor er det lurt å ha en plan for hvordan vi skal opptre når 

motstanderlaget spiller seg til en slik scoringssituasjon.  

2.6.3.1. Håndtere skuddforsøk 

Når en motspiller legger an til skudd skal førsteforsvarere gjøre det de kan for å blokkere skuddet. Det å stikke ut en fot 

godkjennes ikke som et godt nok forsøk på blokkering. Derimot må man forsøke å få så mye av kroppen sin som mulig 

inn i skuddretningen for å få blokkeringen på plass. Øv på å ha armer tett inntil kroppen slik at det ikke kan dømmes 

straffespark.  

For å ikke hindre sikten til keeper skal blokkeringen komme fra siden så ofte som mulig, og helst skal to spillere blokkere 

sammen – gjerne fra hver sin side. Slike blokkeringsforsøk hører hjemme 20 meter fra eget mål og nærmere. Lengre 

fremme på banen er det press, sikring og dekke rom som er kjøreregler for forsvarsspill.  

2.6.3.2. Håndtere innlegg mot 

Når motstanderlaget har kommet til ballbesittelse i korridoren av banen på tredjedelen som er nærmest vårt 

forsvarsmål er faren for et innlegg og påfølgende scoring stor. Våre retningslinjer er som følger: 



Sideback skal legge press på ballfører og posisjonere seg på en slik måte at den nekter innlegg i bakrom, dvs på baksiden 

av backfireren. Midtbanespilleren eller kantspilleren på samme side kommer i sikring i tilfelle sidebacken blir driblet av. 

 

Inne i sekstenmeteren skal de to midtbackene og motsatt sideback falle av og dekke rom rett foran egen femmeter 

(mellom stengene). Ut ifra disse utgangsposisjonene skal de gå i duell hvis innlegget kommer. For å ha oversikt over 

innløp og hvor innleggeren ønsker å slå ballen må spillerne i boksen bruke blikket sitt til å se etter motspillere og farlige 

rom. Dette kan f.eks gjøres ved å falle av med rygge mot mål, samtidig som man flytter blikket fra side til side for å 

scanne sekstenmeteren for farlige innløp og sannsynlige områder innlegget vil komme.   

Sentral midtbane og midtbane på motsatt side skal falle av på samme måte som midtbackene for å skape et overtall 

inne i egen sekstenmeter.  

Keeper holder seg mellom stengene, noe utenfor streken og vurderer om det er mulig å plukke ned innlegger når det 

kommer.  

2.6.3.3. Håndtere inntrengning i mellomrom 

Når motstanderlaget får ballkontroll i mellomrommet mellom vårt midtbaneledd og backfirer vil avstanden til mål 

avgjøre hvordan vi opptrer. Dersom ballfører er 20 meter eller nærmere målet må backfireren håndtere dette selv ved å 

støte ut og legge press på ballfører/blokkere skuddforsøk. Men hvis ballfører ikke er på skuddhold skal backfireren falle 

og komprimere (prioritere å nekte bakrom sentralt), mens sentral midtbane jobber for å komme seg inn som 

førsteforsvarer og vinne ballen/nekte gjennombrudd.  



 

2.7. Overgang fra forsvar til angrep 

 

Overgang fra forsvar til angrep er de situasjonene hvor man vinner ballen i spill gjennom å bryte en pasning eller tackle 

ballen til seg. I slike situasjoner vil det ofte være muligheter for å kontre, dersom motstanderlaget er ute av sine 

opprinnelige posisjoner. Merk at kontring ikke alltid er riktig respons i slike situasjoner dersom motstanderlaget har 

mange spillere bak ballen som er plassert tett i tett på en fornuftig måte.  

2.7.1. Fødselen av en kontring 

Det første man burde gjøre når man vinner ballen i spill er å spille den til et ledig rom hvor motstanderlaget ikke klarer å 

gjenvinne den. Ofte er den som vinner ballen fra motstanderlaget omringet av motspillere som er ivrige på å gjenvinne. 

Dersom det er mulig burde den første pasningen gå fremover til en spiller som har litt tid og rom.  



Dersom motstanderlaget er i balanse og kontring ikke er en god idé må man likevel spille ballen inn i et ledig rom for å 

unngå gjenvinningspresset til motstanderlaget. I slike tilfeller er det ofte ledig rom rundt egen keeper og spillere bak den 

nye ballføreren.  

2.7.1.1. Når keeper erobrer ball 

Når keeperen snapper et gjennomspill eller fanger et skudd fra motstanderlaget kan dette utnyttes til å iverksette en 

kontring. Etter angrepsslutt er det ofte ledige rom høyt og bredt i banen. Disse rommene må trues av Readys 

kantspillere og sidebacker. Dersom man ligger igjen med en spiss når man er i forsvar, må denne spissen være obs på å 

søke rom ute i bredden av banen når motstanderlaget avslutter sine angrep slik at spissen er klar til å kontre. 

 

I håndball kan man se kantspillerne tjuvstarte fremover på banen i det motstanderlaget avslutter sitt angrep. Når man 

får kombinert skuddstopping, god igangsetting av keeper og slike løp fra kantene har man et dødelig angrepsvåpen som 

kan produsere mange scoringer i løpet av en sesong.  

2.7.1.2. Når backfirer erobrer ball 

Når backfireren erobrer ball har vi allerede lagt igjen en spiss som kontringsspiller. Spissen må lete etter rom og gjerne 

senke seg såpass at motspillerne ikke markerer tett. Siden de fleste medspillerne er høyrebeinte, vil det være enklere å 

slå ballen ut mot venstre med høyre fot i forhold til kroppsstilling. Derfor kan spissen drifte ut mot venstre for å være på 

riktig plass i tilfelle klarering fra backfireren. I neste fase må kantspillerne strekke opp og gå på løp foran ballføreren, 

mens sidebackene og indreløperne kommer bakfra på løp og forbi ballfører.  



 

2.7.1.3. Når midtbane erobrer ball 

Ofte når en midtbanespiller vinner ball vil det være ledig rom rett foran den nye ballføreren. Dette rommet kan utnyttes 

ved å føre ballen fremover mens medspillerne kommer på løp foran og forbi ballfører. Dersom ballføreren har ledig rom 

foran seg burde de foran ballfører strekke opp og gjøre vei for ballføreren samtidig som de er klare til å true bakrom. 

Det overordnede prinsippet for spissen er å ikke være markert når midtbanespillerne vinner ball. På denne måten kan 

spissen selv velge å møte for å være et oppspillspunkt eller stikke for å true bakrom avhengig av hvilke rom motspillerne 

avgir.  

2.7.2. Økt ubalanse og bevar egen balanse 

Når man har vunnet ballen i spill og har fått den ut av de trangeste rommene for å unngå gjenvinningspresset til 

motstanderlaget, er man klar for å øke og utnytte ubalansen med en kontring. Samtidig må man være klar over at 

mange scoringer kommer som et resultat av en mislykket kontring som selv blir kontret på. Derfor er det mye å hente 

på å bevare egen balanse selv når man kontrer.  

2.7.2.1. Gjennombrudd mot bakrom 

En naturlig forsvarsreaksjon når man mister ballen i spill er å falle av og komprimere. Dette fører til at forsvarslaget avgir 

rom i korridorene. Derfor må man sørge for å ha nok trusler (løp uten ball) til at man truer både bakrom sentralt og 

bakrom korridor. Kantspillere og sidebacker har ofte gode utgangsposisjoner til å true korridorene av banen mens 

indreløpere og spiss har gode posisjoner til å true bakrom sentralt. Jo lavere nivå man spiller på, jo lurere er det å gå for 

direkte gjennombrudd i bakrom i kontringsspillet, forutsatt at man har raske frontspillere. Jo høyere nivå man spiller på, 

jo dyktigere blir backfireren til å falle av og nekte slike gjennombrudd, noe som fører til at man ofte må turen innom 

mellomrom før man kan true bakrom på en kontrollert måte, dvs uten at sannsynligheten for balltap og påfølgende 

kontring på kontringen blir for stor.  

Spesielt når motstanderlaget avgir et stort bakrom, må man være opptatt av å true dette rommet.  



2.7.2.2. Gjennombrudd mot mellomrom 

Når motstanderlaget har falt av og gjort bakrommet lite er det naturlig å kontre seg inn i mellomrom først. Dette gjøres 

både ved at spillere foran ballfører kommer i møte med en sidevendt kroppsstilling, orientert og klar til å vende opp og 

ved at spillere bak ballfører kommer på løp forbi ballføreren og kan få ballen spilt i rom foran seg og opprettholde 

farten.  

2.7.2.3. Offensiv markering 

Samtidig som medspillerne truer farlige rom fremover på banen for å skape målsjanse, må spesielt midtbackene og 

defensiv midtbane sørge for å ha kontroll på motstanderlagets potensielle kontringsspillere. Dersom Readys kontring 

fører til balltap, skal ikke motstanderlaget ha gode forutsetninger for å lykkes med sin kontring i neste sekund. Dette 

innebærer at den raskeste midtbacken kontrollerer bakrom og legger seg såpass dypt i banen at eventuelle klareringer 

kan bli fanget opp. Samtidig må motsatt midtback markere ut spissen til motstanderlaget. Dette gjøres ikke best ved å 

stå i ryggen på spissen, men ved å stå sidevendt og i balanse (tenk fektepositur) på siden av spissen slik at man både kan 

komme først når man bryter oppspillet og at man kan følge spissen på løp i bakrom dersom det kommer en lang ball. 

Ofte vil motstanderlaget også ha en spiller i mellomrom. Denne spilleren må fanges opp av en av Readys tre 

midtbanespillere. Mellomromsspilleren markeres ut på samme måte som midtbacken markerte spissen (fektepositur). 

 

2.7.3. Utnytte offensive scoringssituasjoner 

Scoringer oppstår på mange ulike måter. Likevel kan det være nyttig å ha en plan for hvordan man skal opptre i visse 

situasjoner som ofte fører til scoring.  

2.7.3.1. Scoring fra bakrom 

Det er flere måter å komme seg til ballkontroll inne i motstanderens bakrom. I Ready er det ofte at man kommer til 

scoringsmulighet etter et dybdeløp – et løp som starter lengre tilbake på banen, men som ender opp i bakrom. Det å 

beherske løp hvor man kommer brått på forsvarsspilleren er derfor nyttig for å kunne motta ballen i bakrom.  

De aller fleste scoringer gjøres fra innenfor sekstenmeteren. Valg av tilslagsteknikk må tilpasses situasjonen og som 

trenere oppfordrer vi til å skyte med innsiden av foten når man er innenfor sekstenmeteren. En vanlig utfordring er at 



spillere går for kraft når man er tett på keeper og målet. Derfor må det tydelig formidles at man skal etterstrebe å 

sentre ballen i hjørnene av målet med innsiden av foten når man er innenfor sekstenmeteren. Det er også en stor fordel 

å være i balanse når målet skal scores. Dersom man trenger en ekstra berøring på ballen for å få kontroll i 

skuddøyeblikket, så er dette helt ok.  

Kommer man alene mot keeper med spiss vinkel til målet skal man først se etter om det er ledig lavt i lengste hjørne, for 

så å sentre ballen dit. Er det ikke ledig lavt i lengste, vil det ofte være ledig rom i målet høyt i nærmeste og mellom beina 

på keeper. For høyrebeinte spillere kan det være utfordrende å score fra høyre kant-posisjon. Høyrebeinte spillere er 

ofte flinkere til å curle ballen i lengste hjørne med høyrefoten, mens når man kommer fra høyresiden og innover går 

man for kraft og scoringsprosenten går ned. Enten må man beherske å curle ballen i lengste hjørne med utsiden av 

høyrefot/innsiden av venstrefot eller så må man jobbe med å tuppe ballen mellom beina på keeper med tåa (kommer 

brått på og er ofte vellykket dersom man har presisjon nok til å treffe mellom beina) eller runde keeper. 

 

Kommer man alene mot keeper rett forfra har man som regel tre gode valgalternativer. Det ene er å chippe ballen over 

keeper dersom keeperen står langt ute. Jo yngre årsklasser man spiller i, jo mer vellykket vil denne tilnærmingen være 

(forutsatt at man han øvd inn chippeteknikken). Det andre er å sentre ballen nede i hjørnene av målet, evt ved beina til 

keeper. Her er en vanlig tabbe at man avslutter for tidlig slik at keeper enkelt kan gå ned og plukke ballen eller at 

kroppsstilling gjør det opplagt for keeper å lese hvor skuddet skal komme. Det tredje valgalternativet er å runde keeper. 

Dersom man velger å runde keeper må man sørge for å ha nok fart til å rykke forbi og ha stor nok vinkel rundt keeper 

når man dribler forbi keeper.  

Et hvert skudd enten fra seg selv eller en medspiller er obligatorisk å følge opp med et løp mot keeper i tilfelle retur.  

2.7.3.2. Scoring fra mellomrom 

Har man ballen i mellomrom sentralt og man nærmer seg motstanderens mål har man flere gode alternativer. Det 

første er å ta et touch til siden for å skaffe seg tilstrekkelig med rom til å fyre av et hardt skudd. Sørg da for å treffe mål 

og skyte hardt. Keeperen har ofte dårlig sikt i slike situasjoner og ballen kan fort være nær en spiller slik at den endrer 

ballbane. Husk å følg opp med løp mot keeper for å plukke opp returer.  

Dersom man har flere løp fra medspillere rundt seg kan man trekke på seg en midtback før man trer ballen gjennom til 

en medspiller på løp. Sørg da for å holde igjen pasningen til midtbacken er tilstrekkelig ute av posisjon til at medspilleren 

får avsluttet uten hardt press fra forsvarsspillere.  

Når man er på siste tredjedel av banen ønsker vi å oppfordre spillerne til å teste dribleferdighetene sine. Fremtidens 

fotball trenger også spillere som evner å dra av en motspiller for å skape målsjanse. Da må det være trygt å gjøre dette i 

trenings- og kamphverdagen i Ready – uten at man får kjeft for å drible seg bort og ødelegge en potensiell målsjanse. 

Selvfølgelig blir det ikke slått ned på å sentre til en bedre plassert medspiller som kan avslutte angrepet.  

2.7.3.3. Scoring fra innlegg 

Når ballen er i korridoren av banen skal Readyspilleren være opptatt av å legge seg i blindsonen på forsvarsspillerne 

inne i boks. I illustrasjonen nedenfor er det sirklet ut de områdene forsvarsspillerne enklest har oversikt over. 

Forsvarsspillere er veldig vante med å kun se på ball når ballen er i korridor. Dette kan utnyttes ved å plassere 



angrepsspillere i blindsonen. Blindsonen er altså det området som forsvarsspilleren ikke har sett og dermed ikke har 

kontroll på.  

 

Ved å legge seg i blindsonen kan man komme brått og uventet på en forsvarsspiller som tror den har kontroll på 

situasjonen. For å maksimere denne effekten må angrepspilleren ha tålmodighet i innløpet sitt og gjøre bevegelsen 

eksplosivt.  

Når angrepet skal avsluttes er det ofte lurt å avslutte i samme hjørnet som ballen kommer fra. I illustrasjonen over betyr 

dette at spiler nummer 10 får et innlegg fra høyresiden og skyter i høyresiden av målet. Når det kommer et innlegg fra 

høyre vil keeperen ofte stå på nærmeste stolpe og bevege seg til midten av målet når innlegget blir slått. I slike 

situasjoner vil det være vanskelig for keeper å raskt endre retning til å kaste seg tilbake mot der innlegget kom fra. Når 

man skal velge kraft kontra presisjon så anbefales å styre ballen med et mykt touch dit man ønsker den. De gangene 

man går for kraft etter innlegg sklir ballen ofte av foten og scoringen uteblir. Spesielt vanlig er det å skyte over mål hvis 

man velger en annen teknikk enn innsiden av foten.  

2.8. Etablert angrep 
Etablert angrepsspill er alle de situasjonene hvor vi har ballen i laget utenom dødballer og overganger. I etablert 

angrepsspill har man i stor grad muligheten til å forhåndsavtale bevegelsesmønstre for å gi forutsigbarhet internt i laget 

og gi trygghet på hvilke bevegelser man skal ha og hvilke valgmuligheter ballføreren har å velge mellom i de ulike fasene 

av spillet. 

 

2.8.1. Skap offensive scoringssituasjoner 

Målet med etablert angrepsspill er å komme til scoringssituasjoner og omgjøre disse til scoringer og poeng for laget. For 

å klare dette lønner det seg å ha en plan for hvordan man skal spille seg til ballbesittelse nærmere motstanderens mål 

og hvordan man kan påvirke balansen og strukturen til motstanderlaget. I de neste avsnittene er det snakk om framrom, 

mellomrom og bakrom. I illustrasjonen nedenfor er bakrommet området bak den dypeste utespilleren til forsvarslaget. 



Mellomrommet er området mellom backleddet og midtbaneleddet til forsvarslaget, mens framrommet er området 

foran midtbaneleddet til forsvarslaget. 

 

2.8.1.1. Fra framrom til bakrom 

Rommene som forsvarslaget avgir vil være styrende for hvilke rom angrepslaget forsøker å komme seg inn i. Dersom 

man møter et forsvarslag som ligger dypt inne på egen halvdel vil det være utfordrende og ikke alltid det mest effektive 

å spille ballen direkte fra framrom til bakrom.  

Først ser vi på situasjonen hvor forsvarslaget har avgitt såpass stort bakrom at det er naturlig å true dette bakrommet 

direkte fra framrom. Ready har faste bevegelser når ballen er i framrom korridor og når ballen er i framrom sentralt.  

Når ballen er i framrom korridor ønsker vi å involvere spissen med en møtebevegelse inn i mellomrom. En av effektene 

ved at spissen møter er at midtbacken til forsvarslaget ofte blir dratt ut av posisjon, noe som åpner et rom som kan 

angripes ved et dybdeløp fra en midtbanespiller.  

I illustrasjonen nedenfor har sidebacken ballen. For at presisjonen på pasningen skal bli så høy som mulig burde backen 

ta med ballen så høyt som mulig i banen før pasningen kommer. Løpene til de foran ballfører må times med kjennskap 

til at sidebacken kommer til å føre ballen noe høyere i banen før pasningen kommer. Midtbanespiller på motsatt side 

må legge seg så høyt i banen at det er mulig å løpe inn i bakrom når pasningen fra backen går.  

Dersom motstanderlaget faller av og dekker bakrom skal høyrebacken (#2) ha en rekke andre avtalte bevegelser å 

forholde seg til. Nærmeste midtbanespiller (#8) gjør en møtebevegelse for så å stikke opp i mellomrom og be om ballen 

på medløp. Sentral midtbane (#7) posisjonerer seg (ferdig orientert og med en rettvendt kroppsstilling) slik at den kan 

motta ballen for å vri spillet. Motsatt kantspiller (#11) kommer inn i banen og skjærer inn i bakrommet bak forsvarslaget 

sideback og midtback.  Nærmeste kantspiller gjør seg tilgjengelig i mellomrom korridor på utsiden av forsvarslagets 

kantspiller. Dersom dette løpet ikke blir benyttet flytter kantspilleren seg høyere i banen og tettere på situasjonen. 

Nærmeste midtback (#3) i Ready kommer i støtte med god vinkel og avstand til høyrebacken i tilfelle backen får en 



dårlig berøring på ballen, får dårlig tid eller at løpende foran ballfører er dårlige og trenger å slå en støttepasning. Hvis 

pasningen blir slått fremover av høyre sideback skal høyre midtback gå opp i offensiv markering på motstanderlagets 

spiss, slik som motsatt midtback (#4) har gjort. Sideback på motsatt side avventer løp høyere i banen til laget har fått 

ballkontroll høyere i banen. Inntil da er #5 opptatt av offensiv markering og forsvarsberedskap. Keeper skal også være 

orientert og tilgjengelig for støttepasning slik at spillet kan vris over til motsatt side på få sekunder.  

 

Når ballen er i framrom sentralt i banen er det noen andre bevegelser vi ønsker å ha på plass enn når ballen er i 

framrom korridor. En annen måte å si det på er at bevegelsene er annerledes når sidebacken har ballen enn når 

midtbacken har ballen. Nedenfor er dette illustrert. 

Der vi ønsket å søke gjennombrudd sentralt i banen når ballen var bredt, ønsker vi å søke gjennombrudd bredt i banen 

når ballen er sentralt. I dette bildet avgir rødt lag bakrom, som blir truet av kantspillere som er posisjonert høyt og bredt 

i banen. Midtbacken (#4) tar med seg ballen høyere i banen og slår ballen ned mot hjørneflaggene hvor hurtige 

kantspillere bryter ballbanen og tar med seg ballen innover for å skape skuddmulighet eller utover hvis de blir hardt 

presset for å komme til innlegg. Helst ønsker vi at kantspillerne tar med ballen innover mot mål for å komme til skudd 

eller finne en medspiller med en presis pasning (presisjon går ofte opp jo kortere pasningen er).  

Når midtbacken (#4) har ballen fyller sidebackene opp i rommet som kantspillerne forlot, samtidig som 

midtbanespillerne kommer i møte. Dersom midtbacken slår en feilpasning har man da midtbanespillerne til å være 

forsvarsspillere i bredden av banen. Dersom midtbacken treffer på sin pasning flytter midtbanespillerne høyere i banen 

for å bli med og avslutte angrepet. Det understrekes at dette bevegelsesmønsteret brukes dersom det er et stort 

bakrom. Mot et mindre bakrom vil et annet bevegelsesmønster være mer hensiktsmessig.  



 

Mot et mindre bakrom vil det være nødvendig å få spillerne i rød backfirer ut av posisjon når man skal komme seg 

direkte fra framrom til bakrom.  

Kantspillerne vil fortsatt ligge høyt og bredt, men nå vil de trekke inn i mellomrom sentralt for å skape rom til en 

overlappende sideback som truer bakrom. Det må også nevnes at pasning direkte fra framrom til bakrom mot et lite 

bakrom ikke alltid er den mest optimale løsningen av spillsituasjonen. Ofte vil det være fornuftig å gå via mellomrom når 

bakrommet er lite. Bildet nedenfor illustrerer noen ulikheter når bakrommet er lite og ballen er sentralt. Når ballen er i 

framrom korridor gjelder de samme bevegelsene som når bakrommet er stort.  

 



2.8.1.2. Fra framrom til mellomrom 

For å ha et kontrollert pasningsspill hvor man i liten grad slår pasninger til duell, vil det være mye å tjene på å ha en klar 

plan på hvordan man skal komme seg fra framrom til mellomrom og evt videre inn i bakrom derfra.  

I Ready har vi faste bevegelsesmønster for når ballen er i framrom korridor og når ballen er i framrom sentralt for 

hvordan vi skal komme oss inn i mellomrom. Disse bevegelsene baserer seg på det samme mønsteret som når man skal 

inn i bakrom fra framrom. 

 

I bildet ovenfor skal høyre back (#2) har muligheten til å slå ballen på en møtende (sidestilt og ferdig orientert) 

kantspiller helt ute ved sidelinjen i mellomrom korridor. I mellomrom sentralt utnyttes den motsatte bevegelsen av 

spissen (#10) og dybdeløpet fra midtbanen (#6). Dersom midtbackene velger å falle av for å beskytte seg mot 

bakrommet kan spissen motta ballen (sidestilt og ferdig orientert) og vender opp for å utfordre. I ca samme rom skal 

også nærmeste midtbanespiller (#8) komme på medløp. Ved å først møte, så stikke vil midtbanespilleren kunne skaffe 

seg nok rom til å motta ballen i rommet foran seg og på denne måten komme i fart opp i mellomrommet med ballen. 

Det at spissen (#10) og nærmeste midtbanespiller (#8) linkes opp såpass tett gir også noen spennende muligheter på 

hurtig kortpasningsspill for å komme seg videre fra mellomrom til bakrom.  

Høyrebacken (#2) skal også ha muligheten til å nå spillerne på motsatt side (#6 og #11) i mellomrom. Dybdeløpet fra 

motsatt midtbanespiller (#6) går via mellomrom før det ender opp i bakrom. Det samme gjelder kantspiller på motsatt 

side (#11). Begge disse spillerne gjør bevegelser inn i mellomrom klare til å motta ballen her og fortsetter løpet inn i 

bakrom for ikke å bli fanget opp av forsvarsspillerne.  

Når ballen er i framrom sentralt, er det mange av de samme bevegelsene for å komme inn i mellomrom som vi kjenner 

igjen fra bevegelsesmønsteret for å komme inn i bakrom.  



 

Spissen (#10) finner ledig rom i mellomrom (sidestilt og ferdig orientert) og klar til å vende opp for å utfordre. Dette 

stiller krav til gode nok bevegelser slik at man ikke blir markert ut av midtbackene. Midtbanespillerne på hver side (#6 og 

#8) kommer på medløp opp i mellomrom. Og sidebackene tar over det rommet som kantspillerne etterlater seg når de 

beveger seg mer sentralt i banen.  

2.8.1.3. Fra mellomrom til bakrom 

De aller fleste mål scores innenfor sekstenmeterne. Det er fullt mulig å score fra mellomrom, men ofte tar man turen 

innom bakrom før angrepet skal avsluttes med scoring.  

Vi skiller nok en gang mellom bevegelser for når vi har ballkontroll i mellomrom sentralt og når vi har ballkontroll i 

mellomrom korridor.  

I bildet nedenfor ser vi at venstre midtbanespiller (#6) har fått kontroll på ballen i mellomrom. Kantspillerne (#9 og #11) 

forlater sine brede utgangsposisjoner for å true rom innover i banen. Det rommet kantspiller etterlater seg blir overtatt 

av sidebackene (#2 og #5) som blir med fremover.  Spissbevegelsen har tidligere dreid seg om å være tilgjengelig i 

mellomrom for å få til et gjennombrudd inn i mellomrom. Nå som vi allerede er inne i mellomrom blir neste stopp 

bakrom. Derfor skal spissen (#10) i denne fasen av spillet være en bakromstrussel. Midtbanespiller på motsatt side (#8) 

blir også med inn i mellomrom og kan settes opp i skuddposisjon eller en gjennomløpning til bakrom.  

For å ha kontroll på evt balltap må sentral midtbanespiller sammen med midtbackene markere ut farlige 

kontringsspillere og kontringsrom på rødt lag. Keeperen må også bli med på å holde laget kompakt, dvs posisjonere seg 

utenfor egen sekstenmeter i denne illustrasjonen.  



 

Nedenfor skisseres hvilke bevegelser vi er på utkikk etter når vi har ballkontroll i mellomrom korridor. I dette bildet har 

høyre kantspiller (#9) ballkontroll i mellomrom korridor.  

Sidebacken på ballsiden (#2) kommer på overlapp for å (i) trekke bort rød sideback slik at høyrekanten (#9) får bedre tid 

og (ii) komme seg til innleggsposisjon. For å kunne ha et kortpasningsalternativ i mellomrom trekker spissen (#10) over 

mot ballsiden for å være klar til å (i) vende og opp utfordre, (ii) spille gjennom den overlappende backen i bakrom eller 

(iii) flikke ballen videre på et av dybdeløpene. Sentral midtbanespiller (#7) vil fortsatt være en tydelig balansespiller i 

form av å være ledig for støttepasning og være klar til å stoppe kontringer fra motstanderlaget. De to andre 

midtbanespillerne (#6 og #8) er forutsigbare for sine medspillere ved at de jager bakrom med dybdeløp også i denne 

fasen av spillet. Motsatt kantspiller (#11) skjærer inn i feltet og utgjør sammen med midtbanespillerne en trio som skal 

være med på å avslutte angrepet. Som alltid blir keeperen med høyere i banen for å holde laget kompakt.  



 

2.8.2. Utnytt offensive scoringssituasjoner 

Se punkt 2.7.3.  

2.8.3. Forsvarsberedskap 

Når man har ballen i laget er man per definisjon i angrep. Samtidig må man være forberedt på at man kan miste ballen 

og at motstanderlaget kan få tak i ballen og kontre. For å være best mulig forberedt på dette må man ha en plan for 

hvordan man tar hensyn til dette når man angriper.  

 2.8.3.1. Førsteangriper og andreangriper med flere tanker i hodet 

Til tross for at ballføreren i Ready skal ha flere gode bevegelser rundt seg er det ikke alltid timingen i bevegelsene blir 

riktige, motstandere kan nøytralisere løpene eller at de bevegelsene som er tilgjengelig ikke passer ferdighetene til 

ballføreren (f.eks svak langpasningsfot). I slike situasjoner når det ikke er harmoni og rytme mellom bevegelsene som 

går og ballførerens handlingsdyktighet ønsker vi å bevare ballbesittelse og lete etter nye løsninger fremfor å slå en 

pasning man egentlig ikke har helt troen på at skal lykkes.  

I slike situasjoner kan riktig valg være å spille en støttepasning eller å selv holde på ballen til nye og bedre bevegelser 

gjøres tilgjengelig. I tråd med spill-motspillspostulatene i punkt 2.3. skal man også vurdere om det er lurere å holde igjen 

f.eks et av dybdeløpene for å ha flere spillere bak ballen når man leder kampen og ønsker å trygge ledelsen de siste 

minuttene av kampen.  

Med andre ord skal Readyspillerne lære seg å bruke pasningsspillet til å utnytte de gode løpene, men holde igjen 

pasningen når timingen er dårlig, romforholdene for trange eller andre forhold som gjør balltapet sannsynlig.  

2.8.3.2. Dekke kontringsspillere 

Samtidig som laget angriper skal spesielt midtbackene ligge i nærheten av motstanderlagets spisser eller andre 

potensielle kontringsspillere.  



For eksempel skal ikke Ready gå på overlapp med sin høyreback i hvert angrep dersom motstanderlagets venstre 

kantspiller står igjen og er klar til å kontre.  

Viktige spillere for å dekke motstanderlagets kontringsspillere vil være sentral midtbane og de to midtbackene. 

 

Når man dekker kontringsspillere skal man ikke stå rett opp i ryggen på motspiller slik mange spillere gjør. For å kunne 

være klar for både å bryte foran og falle av må man stå med en sidevendt kroppsstilling og lavt tyngdepunkt ved siden 

av motspilleren, gjerne en meter eller to unna. Posituren til markeringsspilleren skal være sammenliknbar med 

utgangsposisjonene til en fekter. Keeper må som alltid være med langt nok ut for å kunne snappe gjennomspill.  

Dersom man er i overtall kan man tillate seg å spille med sweeper. Dvs at man senker en av midtbackene for å 

kontrollere bakrommet, mens andre markerer ut kontringsspillerne til motstanderlaget med ovenfor nevnte teknikk.  

2.8.3.3. Dekke kontringsrom 

Den sentrale midtbanespilleren burde ikke bare være opptatt av å dekke motspillere, men også å dekke rom. I 

illustrasjonen over (punkt 2.8.4.) har sentral midtbane (#7) mulighet både til å dekke rom høyere i banen for å bli med 

på en gjenvinning og å dekke rom dypere i banen for å hjelpe midtbackene med å beskytte mellomrom og bakrom.  

Tilsvarende er det en nødvendighet at keeperen blir med høyt nok i banen for å ha kontroll på hele bakrommet.  

For å kunne kontrollere bakrommet og mellomrommet med midtbackene er det nødvendig at disse spillerne (i) har en 

fornuftig posisjonering og kroppsstilling selv når laget angriper og (ii) er dyktige på å komme seg i riktig posisjon hurtig. 

Temposvake spillere (på forståelse og fysikk) vil derfor ikke oppleve mestring i denne rollen og i denne fasen av spillet.   



2.9. Overgang fra angrep til forsvar

 
Når man mister ballen i spill har man to valg. Det ene er å forsøke å gjenvinne ballen umiddelbart. Dette medfører at 

man skyver frem spillerne som er bak ballen for å gjøre det trangere rundt ballføreren. Det andre er å falle tilbake for å 

snarest mulig få på plass en formasjon og en balanse i laget som er lik den man har i etablert forsvar. I Ready ønsker vi å 

legge til rette for å kunne gjenvinne ballen umiddelbart etter balltap. Dersom jobben som ble gjort i forkant av balltapet 

ikke tillater et godt nok gjenvinningsspill må man falle tilbake for å få på plass et etablert forsvar snarest mulig.  

2.9.1. Gjenvinningsspill 

For å kunne ha et effektivt gjenvinningsspill må man kunne holde en høy intensitet i forsvarsspillet, dvs at man kommer 

seg så raskt som mulig i riktig posisjon, gjerne ved å sprinte, samt at når man skal inn i ballfører for å vinne ball så bruker 

man all sin kraft og fysikk for å få et ben på ballen/overta ballen når den er løs. Det andre elementet er at man må 

begynne gjenvinningsspillet umiddelbart når man mister ball. Venter man et sekund vil muligheten til å gjenvinne høyt i 

banen forsvinne og motstanderlaget kan starte en kontring.  

2.9.1.1. Hastighet og intensitet fra angrep til forsvar 

Når Ready mister ballen skal vi gjøre alt vi kan for å få tilbake ballen i løpet av de neste tre sekundene. For spillerne 

foran ballfører innebærer dette å avslutte sine offensive løp for å sprinte inn i situasjonen rundt den nye ballføreren på 

motstanderlaget. For utespillerne bakerst på banen innebærer dette å sjekke at de har kontroll på evt kontringsspillere i 

motstanderlaget. Ofte vil dette si at de legger seg tettere på motstanderlagets spiss og andre potensielle 

kontringsspillere. Spillerne i nærheten av balltapet sprinter inn i situasjonen for å (i) legge et intenst press på den nye 

ballføreren og (ii) fjerne alle kortpasningsalternativer slik at motstanderlaget ikke kan spille seg kontrollert ut av 

gjenvinningspresset.  

Det avgjørende å understreke er at gjenvinningsspillet må skje umiddelbart (samtidig som) når balltapet oppstår, samt 

at laget kollektivt må legge ned en voldsom løpsintensitet for å kunne gjøre det trangt rundt ballfører og ha kontroll på 

farlige kontringsspillere.  

2.9.1.2. Struktur for gjenvinning sentralt 

Nekt motstanderlaget å spille gjennom oss. Dvs at vi heller ønsker at de skal spille ballen ut til korridorene av banen eller 

bakover i banen. Når vi mister ballen rundt sekstenmeteren til motstanderlaget skal spissen (#10) og to av 

midtbanespillerne (#6 og #8) legge et intenst press på den nye ballføreren for å presse frem enten en (i) 

feilpasning/feildribling, (ii) støttepasning eller (iii) en pasning ut til bredden av banen.  

I illustrasjonen nedenfor vil det ofte oppleves tøft for venstre midtbane (#6) å støte opp og gjøre det trangt rundt 

ballfører når dette innebærer å stole på at venstrebacken (#5) tar seg av den røde angrepsspilleren med nummer 9 i 

denne illustrasjonen. Sentral midtbane (#7) og de to midtbackene (#3 og #4) markerer ut kontringsspillerne til 

motstanderlaget, mens spillere som er nærmere ballen gjør det de kan for å gjøre det trangt rundt ballføreren og 

markere ut kortpasningsalternativene.  



Resultatet av et slikt press vil ofte bli (i) ballerobring, (ii) støttepasning til keeper eller (iii) pasning ut til en av 

sidebackene.  

 

2.9.1.3. Struktur for gjenvinning i korridor 

Når ballen er i korridoren av banen bruker vi spissen og den nærmeste kantspilleren aktivt til å legge press på den nye 

ballføreren. Midtbackene og sentral midtbane kontrollerer kontringsspillere mens resten av laget skyver over for å 

skjære av kortpasningsalternativene til den nye ballføreren.  

I alternativet nedenfor har venstre kantspiller (#11) mistet ballen når sidebacken er på vei framover på overlapp. I dette 

tilfellet har vi kontroll på kontringsspillerne til rødt lag, samtidig som vi legger et intenst press på ballfører og skjærer av 

kortpasningsalternativene. Venstre back (#5) avbryter overlappen sin for å ha kontroll på kontringsspilleren til rødt lag 

(#9). Den blå midtbanespilleren som var på dybdeløp (#6) vender og blir med på å skjære av kortpasningsløsninger, 

samtidig som venstre kantspiller og spiss går i press på den nye ballføreren.  



 

2.9.2. Overgang fra gjenvinningsspill til etablert forsvar 

Det kan hende at motstanderlaget lykkes å spille seg gjennom vårt gjenvinningsspill. Når dette skjer vil vi ofte ligge med 

en spiller i overtall eller liketall helt bakerst på banen. Med andre ord er vi i stor ubalanse. I disse situasjonene handler 

det om å falle tilbake til egen sekstenmeter og tydelig prioritere å dekke rom sentralt i banen fremfor i korridorene av 

banen. Spillerne høyere i banen må iverksette returløp på full sprint rett mot eget mål. Her er det to vanlige feil som må 

avlæres. Det ene er at returløpet går i joggetempo der det må gå i full sprint. Den andre feilen er at spillerne er så 

opptatt av å se på ballen og løpe etter denne at de ender opp med returløp i sikksakk. Det viktigste med et returløp er å 

komme seg på riktig side av ballen og beskytte rommet foran eget mål. Dette gjøres ved å løpe uinteressert i ballen helt 

til man har kommet seg i riktig posisjon og kan begynne å bry seg om å vinne ball igjen.  

2.9.2.1. Romprioritering 

Når man mister ball og ikke er i stand til å gjenvinne den er det et rom som er viktigere enn andre rom å beskytte – 

bakrom sentralt. Dvs at dersom det er en trussel mot dette rommet, skal dette ha høyeste prioritet når spillerne velger 

om de skal falle eller støte.  

Det at backene rygger for å beskytte bakrommet overlater jobben med å presse ballfører til midtbanespillerne som er 

på returløp. Dersom en motspiller får ballen i bredden av banen skal man tenke seg om to ganger før man går i press, 

ettersom det viktigste i slike situasjoner er å beskytte bakrom sentralt.  



 

2.9.2.2. Fyll backrekke 

I tråd med ønsket om å beskytte bakrom sentralt må man først fylle opp en backrekke. Dvs at uavhengig av om man 

spiller spiss, midtbane eller back skal man innta en posisjon i backrekken dersom man ikke allerede har en full backfirer 

på plass når motstanderlaget kontrer.  

Når backrekken fylles opp skal man falle og komprimere dersom motstanderlaget kontrer og har bevegelser inn mot 

vårt bakrom.  

2.9.2.2. Fyll midtbaneledd 

Når vi har fått på plass en backrekke som kan beskytte bakrom sentralt, må vi få på plass et midtbaneledd som kan legge 

press på ballfører og nekte inntrenginger i mellomrom. Dette innebærer at spillere kanskje må forholde seg til 

posisjoner i laget de ikke er vant med til laget har kontroll på situasjonen. Når ballen er ute av spill eller når man ha 

kontroll på situasjonen kan spillerne bytte tilbake til sine opprinnelige posisjoner igjen.  

2.10. Dødballer 

Kommer senere.  

3. Treningsmodell 
Treningsmodellen beskriver hvordan vi trener for å kunne realisere spillemodellen i kamp. Her vil det bli presentert 

øvelsesbank, læringsmomenter og en helhetlig treningsplan for året.  

3.1. Øvelsesbank 
Alle ungdomsfotballag skal være kjent med oppvarmingsrutinene fra «Spilleklar» som ligger tilgjengelig på 

klokavskade.no sine nettsider. Treneren skal være oppdatert på skadeforebyggende oppvarming og skolere spillerne i 

dette slik at spillerne fint kan gjennomføre oppvarmingen på egenhånd uten ledelse av treneren etter noen få treninger.   



Øvelsesbanken i dette dokumentet er ikke utfyllende, men kan suppleres med øvelser fra Sportsplanen.  

3.1.1. Etablert forsvar 

3.1.1.1. Lås 

3.1.1.1.1. Lås målspark 

Denne delen av spillet øves som en integrert del av storskalaspill. Storskalaspill vil i elleverfotballens verden være fra 

7v7 og oppover mot 11v11. Hver gang ballen går ut over dødlinjen skal keeper tildeles utspill fra femmeter, her kalt 

målspark. På hvert målspark skal spillerne presse høyt og låse av i tråd med illustrasjonen tidligere i dette dokumentet.  

Læringsmomenter det skal coaches på i denne øvelsen er (i) hurtig omstilling og forflytning for å komme i riktig posisjon 

og (ii) dirigering fra spillerne som har best oversikt over situasjonen for å få sine medspillere i riktig posisjon hurtig nok.  

3.1.1.1.2. Lås innkast 

Denne delen av spillet øves som en integrert del av storskalaspill, samt i smålagsspill der dette er gjennomførbart. Dvs at 

Ready trener med innkast på trening, ikke innspark eller igangsetting bakfra når ballen går ut over sidelinjen. Hver gang 

ballen går ut over sidelinjen skal det dømmes innkast. På hvert innkast skal spillerne låse av i tråd med illustrasjonen 

tidligere i dette dokumentet.  

Læringsmomenter det skal coaches på i denne øvelsen er (i) hurtig omstilling og forflytning for å komme i riktig posisjon 

og (ii) dirigering fra spillerne som har best oversikt over situasjonen for å få sine medspillere i riktig posisjon hurtig nok.  

3.1.1.1.3. Presspill 

Denne delen av spillet øves som en integrert del av storskalaspill. Målet er å vinne ball etter presspill når 

motstanderlaget (i) har en dårlig pasning eller et dårlig mottak, (ii) slår ballen høyt i lufta slik at vi får tid til å konsentrere 

rundt der ballen faller ned, (iii) spiller opp en feilvendt medspiller.  

I deløvelse 1 er det er satt opp tre kjeglemål i den ene enden av banen og et ellevermål i andre enden av banen. Blått lag 

forsvarer kjeglemålene og får ett poeng for ballerobring og ytterligere ett poeng for kontringsmål. Dersom ballen går ut 

av spill starter rødt lag med ballen bakfra. Det røde laget skal forsøke å score på kjeglemålene og får poeng for dette. 

Øvelsen spilles med offside. Målet med øvelsen er at rødt lag skal spille etablert angrepsspill det meste av tiden og rødt 

lag skal ha flest mulig situasjoner hvor de opplever å måtte bruke presspill. I denne øvelsen kan man rullere på hvem 

som er på det blå laget, som i denne øvelsen er det eneste laget som får coaching.  

I deløvelse 2 er det ellevermål i hver ende av banen og vanlige fotballregler.  

Læringsmomenter det skal coaches på i denne øvelsen er (i) kommunikasjon spillerne imellom om at det skal iverksettes 

presspill, (ii) intensitet når vi går i press og (iii) laget beveger seg samlet og kompakt. 

Romforholdene per spiller skal i denne øvelsen være tilnærmet lik de romforholdene spillerne har i en 

elleverfotballkamp.  

3.1.1.2. Nekte defensive scoringssituasjoner 

3.1.1.2.1. Kontrollere bakrom 

Denne delen av spillet øves som en integrert del av storskalaspill. Pass på å ha en formasjon hvor backleddet er 

sammenliknbart med det backleddet man bruker i kamp.  

Coachingen i øvelsen går på å (i) ikke ha noen som ligger lavere enn resten av leddet og opphever offside, (ii) være klar 

til å falle av når det kommer løp inn i bakrom og vi ikke har tilstrekkelig press på ballfører til å nekte pasningsleggeren å 

slå denne pasningen, (iii) støte ut og tette mellomrommet når vi har godt press på ballfører og (iv) få med keeperen til å 

forflytte seg i dybden av banen for å sammen med backfireren dekke bakrommet.  



3.1.1.2.2. Kontrollere mellomrom 

Denne delen av spillet øves som en integrert del av storskalaspill. Pass på å ha en formasjon hvor backleddet og 

midtbaneleddet er sammenliknbart med det man bruker i kamp.  

Coaching i øvelsen går på (i) intensivt press på ballfører, (ii) sikring og komprimering bak førsteforsvareren, (iii) å 

plassere oss etter medspiller, ikke etter motspiller, (iv) tilnærmet konstant avstand på 8-10 meter mellom de to 

presseleddene og (v) kommunikasjon om posisjonering og oppfordring til intensitet fra samtlige medspillere.  

3.1.1.2.3. Kontrollere framrom 

Denne delen av spillet øves som en integrert del av storskalaspill.  

Coaching i øvelsen går på at spissen skal nekte oppspill fra de beste pasningsspillerne i backfireren. Dette gjøres ved å 

identifisere de beste pasningsspillerne og markere de ut når motstanderlaget bygger opp spillet sitt.  

3.1.1.3. Håndtere defensive scoringssituasjoner 

3.1.1.3.1. Håndtere skuddforsøk 

Denne delen av spillet brytes ned til en deløvelse hvor spissen kommer mot to forsvarsspillere + keeper.  

 

Blå nummer 3 sentrer opp til rød nummer 2 som skal forsøke å score. Blå nummer 2 skal i samarbeid med keeper og blå 

nummer 3 forsøke å hindre mål ved å blokkere skuddet. Spillere som skal bli dyktige på å score mål skal være på det 

røde laget, mens spillere som skal mestre blokkeringsferdigheten spiller på det blå laget. Fornuftig rulleringsordning 

iverksettes av trener som ivaretar hensynet til antall spillere på trening m.m.  

Coaching i denne øvelsen går på (i) oppofring i blokkeringsforsøket, (ii) dirigering fra keeper på hvilket hjørne 

forsvarsspillerne skal blokkere og (iii) blokkere med hele kroppen (ikke slipp ballen gjennom beina) og med en 

armstilling det ikke kan dømmes hands på.  

Øvelsen kan også bygges opp til å inkludere flere forsvarsspillere og flere angrepsspillere, mens coachingen og øvelsen 

forblir den samme.  

3.1.1.3.2. Håndtere innlegg mot 

Denne delen av spillet brytes ned til en deløvelse og en storskalaspillsøvelse.  



 

I deløvelsen stiller blått lag med keeper, backfirer og en midtbanetreer. Rødt lag stiller med en midtback, tre 

midtbanespillere og tre frontspillere. Øvelsen starter med at rød midtback spiller ballen ut til rød kantspiller som har 

nok rom (her må treneren sideforskyve laget i motsatt retning av ballsiden i forkant av igangsettingen for å få kamplike 

bevegelser).  

Coaching her er (i) Blå sideback på ballsiden skal gå i press på en slik måte at innlegg inn bak backfireren ikke er mulig, 

(ii) Midtbackene og motsatt sideback skal falle av rettvendt slik at de er orienterte og har kontroll på alle innløp (iii) 

Midtbanespiller/kantspiller på ballsiden skal sprinte ned i sikring til en slik posisjon at en tackling er mulig dersom 

sidebacken blir driblet av, både utover i banen og innover i banen og (iv) de to andre midtbanespillerne skal legge seg 

tett på midtbackene for å være klar til å være først på innlegget.  

Rødt lag skal spille seg til innleggsmulighet og forsøke å score på innlegget sitt.  

Denne fasen av spillet skal også øves på i storskalaspill. Coachingen er lik i spillet som i deløvelsen. For å få nok 

innleggssituasjoner kan treneren si at rødt lag får ti poeng for scoring etter innlegg og ett poeng for andre typer scoring.  

3.1.1.3.3. Håndtere inntrengning i mellomrom 

Denne delen av spillet øves på i en deløvelse så vel som i storskalaspill. 

 



Blått lag består av keeper, backfirer og midtbanetreer. Rødt lag består av midtback, midtbanetreer og fronttreer. Rød 

midtback spiller ballen inn i mellomrom for å starte øvelsen. Blå backfirer + keeper står høyt i banen.  

Coaching i denne øvelsen går på (i) falle og komprimere med backfireren, (ii) dersom det ikke er noen løp inn i bakrom 

kan midtbacken støte ut av leddet for å presse ballføreren, (iii) returløp fra midtbanespillerne for å presse ballfører, slik 

at midtbackene kan falle og beskytte bakrom hvis det er trusler mot dette rommet.  

I storskalaspill må man passe på å ha en formasjon som ivaretar en kamplik midtbane og backledd. Coaching er lik i 

deløvelsen som i storskalaspillet. For å kunne bevare kamplike situasjoner må banen være dyp nok slik at det er både et 

mellomrom og et bakrom man må flytte på seg for å beskytte.  

3.1.2. Overgang fra forsvar til angrep 

3.1.2.1. Fødselen av en kontring 

3.1.2.1.1. Når keeper erobrer ball 

Denne delen av spillet øves både i storskalaspill, smålagsspill og i deløvelse.  

 

Denne deløvelsen starter med at blå keeper plukker ned et innlegg og setter i gang en kontring. Når keeper fanger 

ballen skal sidebacker og kantspillere trekke bredt for å kunne motta ballen samtidig som spissen kommer ned for å 

være tilgjengelig for oppspill. En annen variant av øvelsen er å la den starte med at keeper fanger et skudd fra 

sekstenmeteren.  

Coaching er på (i) hurtige bevegelse ut i bredden av banen når keeper fanger ball fra sidebacker og kantspillere, (ii) 

spissen skal gjøre seg tilgjengelig for oppspill og (iii) backfireren pumper ut for å sette motstanderlagets spisser i 

offsideposisjon.  

Den samme coachingen brukes på dette temaet både i storskalaspill, smålagsspill og i denne øvelsen som er skissert 

ovenfor. For å gjøre det vanskeligere å lykkes med kontringen bør treneren legge til flere spillere på begge lag, ikke 

minst på rødt lag.  

3.1.2.1.2. Når backfirer erobrer ball 

Denne delen av spillet trenes best i storskalaspill. Husk å ha banestørrelse og formasjon som er sammenliknbar med den 

man bruker i kamp. 



Coaching skal være på (i) spissens bevegelse i tråd med Spillemodellen, (ii) hurtig omstilling fra forsvarsmodus til 

angrepsmodus med løp og pasninger fremover i banen og (iii) intensitet på bevegelse uten ball og kraft i pasningene. 

3.1.2.1.3. Når midtbane erobrer ball 

Denne delen av spillet trenes best i storskalaspill. Husk å ha banestørrelse og formasjon som er sammenliknbar med den 

man bruker i kamp.  

Coaching skal være på (i) etter ballerobring skal ballføreren sette fart fremover med ballen dersom det er ledig rom rett 

foran seg, (ii) har ballfører ledig rom foran seg, skal medspillerne foran ball strekke opp, (iii) dersom ballfører blir presset 

trengs pasningsalternativer i umiddelbar nærhet til ballføreren og (iv) intensitet i løp bakfra og forbi ballfører.  

3.1.2.2. Øk ubalanse og bevar egen balanse 

3.1.2.2.1. Gjennombrudd mot bakrom 

Denne delen av spillet trenes best i storskalaspill.  

Coaching skal være på (i) true bakrom sentralt med løp fra indreløpere og spiss, (ii) true bakrom korridor med 

kantspillere og sidebacker og (iii) intensitet i løpene fremover.  

3.1.2.2.2. Gjennombrudd mot mellomrom 

Denne delen av spillet trenes best i storskalaspill.  

Coaching skal være på (i) true mellomrom sentralt med løp fra indreløpere, (ii) true mellomrom sentralt med 

møtebevegelse fra spiss med sidestilt kroppsstilling og ferdig orientert, (iii) true mellomrom korridor med kantspillere 

og sidebacker og (iv) intensitet i løpene fremover.  

3.1.2.2.3. Offensiv markering 

Denne delen av spillet trenes best i storskalaspill.  

Når kontringen er i gang skal treneren coache på at (i) midtbackene skal legge seg ved siden av og en meter fra 

motstanderlagets kontringsspillere (ii) markeringen skal gjøres med en pressteknikk lik angrepsstillingen til en fekter.  

3.1.2.3. Utnytt offensive scoringssituasjoner 

3.1.2.3.1. Scoring fra bakrom 

Denne delen av spillet kan trenes i deløvelser.  



 

I denne øvelsen får spissen en pasning fra en spiller bak seg. I illustrasjonene ovenfor får spiller nummer 2 ballen, 

vender opp, kommer seg i scoringsposisjon og scorer. Spiller nummer 3 slår en presis og hard pasning til spiller nummer 

2 før pasningsleggeren går over til å bli forsvarsspiller på returløp.  

Tilsvarende stasjon settes opp fra venstre kant, sentralt og høyre kant. Juster avstand mellom pasningslegger og 

pasningsmottaker slik at angrepsspilleren får avsluttet, men samtidig at man må gjøre ting hurtig for ikke å få et hardt 

press i ryggen. Juster også avstanden mellom pasningsmottaker og målet. Jo større bakrommet er, jo større må 

avstanden mellom pasningslegger og pasningsmottaker være.  

Coaching på (i) sett fart rett frem og skjær inn i løpsbanen til forsvarsspilleren for å holde seg foran forsvarsspilleren. 

Bruker gjerne armene for å forbli foran forsvarsspilleren. (ii) Se først etter muligheten for å skyte lavt i lengste hjørne 

med innsiden av foten når man kommer skrått på mål. Se deretter etter muligheten for å runde keeper, skyte mellom 

beina på keeper eller skyte høyt i nærmeste hjørne. (iii) når man kommer rett forfra, vurder avstand til keeper før man 

avslutter. Skyter man tidlig bør det være hardt ved beina til keeper. Kommer man tett på keeper er det ofte rom mellom 

beina eller ved å runde keeper.  



3.1.2.3.2. Scoring fra mellomrom 

Denne delen av spillet trenes gjennom en deløvelse. 

 

I denne deløvelsen starter blå midtbanespiller (#4) med ballen med et blått lag oppstilt i 2-3 formasjon. Det røde laget 

stilles opp i 1-3-3 formasjon, såpass høyt i banen at det både er et mellomrom og et bakrom å angripe. Øvelsen starter 

ved at #4 enten fører ballen inn i mellomrom eller sentrer til en medspiller inne i mellomrom. Dersom rødt lag erobrer 

ballen skal de sentre ballen i det åpne ellevermålet, mens blått lag må gjøre sitt for å gjenvinne før rødt lag får scoret.  

Coaching i denne øvelsen går på (i) ballfører i mellomrom kan skaffe seg rom til å skyte ved et kjapt touch til siden for så 

å skyte hardt på mål i tråd med Spillemodellen. (ii) hvis bevegelsene rundt ballføreren er gode kan man trekke på seg 

press fra midtbacken før man stikker ballen igjennom på en medspiller som skyter. (iii) ballfører må våge å sette fart 

mot backene og dra av motspiller for selv å skape målsjanse.  



3.1.2.3.3. Scoring fra innlegg 

Denne delen av spillet kan trenes i deløvelse. 

 

I denne øvelsen spiller man 1-2-1-2 formasjon + to kantspillere i fri korridor. Kampen spilles med offside. Kantspillerne 

kan bevege seg fritt i korridorene av banen uten å motta press.  

Coaching i denne øvelsen går på (i) spillerne i boksen beveger seg inn i blindsonen på forsvarsspillerne, (ii) prioriterer 

presisjon foran kraft i avslutningsøyeblikket og (iii) ser først etter muligheten for å plassere ballen i samme hjørne som 

ballen kom fra.  

3.1.3. Etablert angrep 

3.1.3.1. Skap offensive scoringssituasjoner 

3.1.3.1.1. Fra framrom til bakrom 

Denne delen av spillet øves best i storskalaspill. Pass på å ha kamplik størrelse på banen og kamplik formasjon.  

Coaching i spillsekvensen er (i) motsatte bevegelser mellom midtbanespiller og spiss når ballen er i bredden av banen. 

(ii) motspillet avgjør om vi spiller på møtebevegelsen til spissen eller stikkebevegelsen til midtbanespilleren. (iii) timing i 

bevegelser mellom høy og bred kantspiller og overlappende sideback. (iv) behold ballbesittelse dersom det er dårlig 

rytme i bevegelsene.  

3.1.3.1.2. Fra framrom til mellomrom 

Denne delen av spillet øves best i storskalaspill. Pass på å ha kamplik størrelse på banen og kamplik formasjon.  

Coaching i spillsekvensen er (i) samtidighet i bevegelsene til den møtende spissen, midtbanespillerens møte-

stikkbevegelse og kantspillerens initiativ i bredden av banen, (ii) orientering og kroppsstilling på spillerne foran ballfører 

og (iii) samtidige trusler mot bakrom i form av dybdeløp fra midtbanen (se illustrasjonen i Spillemodellen).  



3.1.3.1.3. Fra mellomrom til bakrom 

Denne delen av spillet kan trenes både i storskalaspill og i deløvelse. For deløvelse se avsnittet om scoringer fra 

mellomrom.  

Når dette trenes på i storskalaspill må man huske å ha kamplik størrelse på banen og en kamplik formasjon.  

Treneren må være oppmerksom på å ta tak i de situasjonene som oppstår under veis i spillet når lagene kommer seg inn 

i mellomrom. Coaching når disse bildene oppstår er (i) ta med ballen mot målet til motstanderlaget hvis det er ledig rom 

foran ballføreren, (ii) samtidighet i bevegelsene mellom kant og back, (iii) eksplosiv bevegelse, grundig orientering og 

sidevendt kroppsstilling på spiss og (iv) dybdeløpende midtbanespillere må fullføre løpene sine.  

3.1.3.2. Utnytt offensive scoringssituasjoner 

Se avsnitt 3.1.2.3. som ble presentert under «overgang fra forvar til angrep».  

3.1.3.3. Forsvarsberedskap 

3.1.3.3.1. Førsteangriper og andreangriper med flere tanker i hodet 

Denne delen av spillet trenes best i storskalaspill. Husk å ha kamplik formasjon og størrelsen på banen.  

Coaching i spillsekvensen er (i) se etter gode bevegelser i bakrom før man ser etter gode bevegelser i mellomrom, (ii) er 

det ingen gode bevegelser å slå på, flytt ballen hurtig videre til en medspiller med nok tid og rom som kan se seg rundt 

etter bevegelser fra sin posisjon på banen.  

3.1.3.3.2. Dekke kontringsspillere 

Denne delen av spillet trenes best i storskalaspill. Husk å ha kamplik formasjon og størrelsen på banen.  

Coaching i spillsekvensen er (i) midtbacker og sentral midtbanespiller vurderer hvor mange som trengs til å dekke 

motstanderlagets kontringsspillere. (ii) posisjonering ved siden av kontringsspillerne og en meter ifra med kroppsstilling 

lik angrepsstillingen til fektere. (iii) vurdere behovet for sweeper og få på plass dette.  

3.1.3.3.3. Dekke kontringsrom 

Likt som forrige avsnitt.  

Ekstra coachingmoment: få med keeper så høyt i banen at man har kontroll på hele bakrommet.  

3.1.4. Overgang fra angrep til forsvar 

3.1.4.1. Gjenvinningsspill 

3.1.4.1.1. Hastighet og intensitet fra angrep til forsvar 

Denne delen av spillet trenes best i storskalaspill. Husk å ha kamplik formasjon og størrelsen på banen.  

Coaching i spillsekvensen er (i) spillerne foran ballfører må umiddelbart avslutte sine offensive løp for å starte på et 

defensivt løp, (ii) ballfører får ikke et hundredel til å sukke over balltapet, men må kaste seg rett inn i en tackling eller et 

oppholdende press, (iii) spillerne helt bakerst må innta markeringsposisjon på motstanderlagets kontringsspillere eller 

eller vurdere om det beste er å falle av umiddelbart og (iv) spillerne rundt ballføreren skjærer av 

kortpasningsalternativer og legger press på ballføreren og (v) intensitet i alle bevegelser.  

3.1.4.1.2. Struktur for gjenvinning sentralt 

Denne delen av spillet trenes best i storskalaspill. Husk å ha kamplik formasjon og størrelsen på banen.  

Coaching i spillet går på (i) komprimer såpass at det ikke er mulig å spille ballen fremover i banen, (ii) intensitet i alle 

bevegelser og (iii) ha kontroll på kontringsspillere. 

3.1.4.1.3. Struktur for gjenvinning i korridor 

Denne delen av spillet trenes best i storskalaspill. Husk å ha kamplik formasjon og størrelsen på banen.  



Coaching i spillet går på (i) legg intenst press på ballfører, (ii) fjern pasningsmuligheter på midtbacker, midtbanespillere 

og kantspiller/spiss på ballsiden og (iii) ha kontroll på kontringsspillere.  

3.1.4.2. Overgang fra gjenvinningsspill til etablert forsvar 

3.1.4.2.1. Romprioritering 

Denne delen av spillet trenes best i storskalaspill. Husk å ha en kamplik formasjon og kamplike romforhold. Spesielt 

viktig er det å ha et stort nok bakrom man kan øve på å beskytte.  

Coaching i spillet går på (i) kroppsstilling og orientering for å fange opp motstanderlagets kontringsspillere, (ii) 

kommunikasjon til medspillere om å falle av og komprimere dersom bakrommet trues, (iii) få med keeper aktivt til å 

dekke bakrom.  

3.1.4.2.2. Fyll backrekke 

Denne delen av spillet trenes best i storskalaspill. Husk å ha en kamplik formasjon og kamplike romforhold. Spesielt 

viktig er det å ha et stort nok bakrom man kan øve på å beskytte.  

Coaching i spillet går på (i) intensitet i returløp, (ii) kommunikasjon om hvor man trenger medspillere og (iii) prioritering 

av å dekke bakrom sentralt 

3.1.4.2.2. Fyll midtbaneledd 

Denne delen av spillet trenes best i storskalaspill. Husk å ha en kamplik formasjon og kamplike romforhold.  

Coachingi spillet går på (i) intensitet i returløp, (ii) kommunikasjon om hvor man trenger medspillere og (iii) 

oppholdende press på ballfører for å få på plass backrekken og midtbaneleddet.  

3.1.4.3. Håndtere defensive scoringssituasjoner 

Se punkt 3.1.1.3. under «etablert forsvar».  

3.1.5. Dødballer 

Kommer senere. 

3.2. Treningskalender 
Når man planlegger treninger må man ta hensyn til lagets helhetlige taktiske utvikling, enkeltspillernes tekniske og 

fysiske utvikling, relasjonen mellom trener og spiller og relasjonen spillerne imellom. Derfor ønsker Ready at alle lag har 

en treningskalender som ivaretar alle disse hensynene i så stor grad som mulig.  

3.2.1. Taktisk kalender 

For å være sikker på at laget blir skolert i hele fotballspillet, skal trenerne i Ready bruke klubbens taktiske kalender. 

Dette er en oversikt over hvilke spillfaser det skal trenes på til hvilken tid. Klubbens taktiske kalender er ikke på 

øktplannivå, men sier noe om hva som er fokuset i de ulike månedene.  

3.2.2. Teknisk kalender 

Den tekniske kalenderen sier noe om hvilke tekniske ferdigheter som er viktige for å kunne gjennomføre de ulike fasene 

av spillet på en god måte. Derfor ønsker klubben å være med på å bestemme hvilke tekniske ferdigheter det skal trenes 

på sammen med de ulike fasene av spillet, den taktiske kalenderen. Øvelser fra Sportsplanen brukes til å supplere den 

taktiske kalenderen med sitt storskalaspill.  

3.2.3. Fysisk kalender 

På de lagene det lar seg gjøre ønsker vi at også de fysiske ferdighetene blir periodisert inn i en helhet sammen med 

taktiske og tekniske fotballferdigheter. Det understrekes at fysiske ferdigheter skal trenes i en spill-motspill kontekst der 

dette er mulig. Trenerne må selv reflektere rundt hvordan de kan manipulere øvelser fra Sportsplanen eller finne på 

egne øvelser for å ivareta utviklingen av de fysiske ferdighetene til spillerne. Merk at fysisk trening ikke under noen 

omstendighet må gå på bekostning av utviklingen av taktiske og tekniske fotballferdigheter.  



3.2.4. Trener-utøverrelasjonskalender 

For å være trygg på at man jobber godt med trener-utøverrelasjonen er det sunt å planlegge og periodisere inn når man 

skal gjennomføre formelle spillersamtaler, spillermøter og andre tiltak for å bedre og ivareta trener-utøverrelasjonen.  

3.2.5. Kulturkalender 

Et fotballag presterer bedre og er en triveligere plass å være hvis alle spillerne er kjent med hverandre og har en god 

tone seg i mellom. En måte å være bevisst på dette er å planlegge og periodisere inn aktiviteter for å spleise spillerne 

sammen og bygge lagånd.  

3.2.6. Hvem er Treningskalenderen for? 

Alle spillergrupper i Readys ungdomsavdeling skal kjenne til hvordan vi skal fremstå når vi spiller elleverkamp. Tilmålt tid 

på banen og tildelt baneareal spiller inn på hvordan Treningsplanen tar form i hverdagen. Banekapasiteten til klubben er 

sprengt og vi har derfor ikke mulighet til å ha storskalaspill for alle treningsgrupper på hver trening. Derfor må trenerne 

planlegge øktinnholdet så godt som mulig etter treningsukens tildelte tider og areal for å ivareta den taktiske 

kalenderen.  

4. Analysemodell 
Analysemodellen beskriver hvordan vi evaluerer våre prestasjoner opp mot Spillemodellen og Treningsmodellen. Den 

evaluerer ikke selve modellene, men hvor godt spillerne og laget presterer opp mot idealbildet som blir presentert i 

modellene våre.  

4.1. Hva er analyse 
Analyse er å ta små brikker av puslespillet ut av helheten, se nærmere på dem før man setter brikkene sammen til en 

helhet igjen. Når vi skal analysere fotballspillet skal vi altså velge ut noen bilder som representerer bestemte faser av 

kampen eller ferdigheter i fotballspillet, sammenlikne våre prestasjoner opp mot det optimale, for så å sette disse 

bildene inn i en helhet med det ferdige spillet igjen.   

4.2. Hvilket utstyr bruker vi 
I Ready bruker vi videobilder i våre analyser av fotballspillet. Det første man trenger da er et kamera og et stativ. Dette 

kan trenerne låne ved å ta kontakt med Utviklingssjefen eller andre i Sportslig Ledelse.  

Klubben er også innehaver av en klubblisens hos Interplay-Sports som er et videoanalyseverktøy spesielt designet for 

fotballanalyser. Dvs at klubben råder over ti lisenser som kan brukes på ti ulike datamaskiner.  

De fleste datamaskiner som bruker windows er også utstyrt med Windows Live Movie Maker, som er et 

videoredigeringsprogram.  

Ready ønsker å benytte seg av både Interplay og Movie Maker når vi lager presentasjoner til våre spillere. Selve 

analysen (innhenting av kunnskap om våre prestasjoner og sammenlikning med optimale prestasjoner) gjøres best i 

Interplay. Pga sine funksjoner med slow motion, tekst, musikk, osv er Movie Maker godt egnet til å lage varige videoer 

som kan brukes om og om igjen.  

Videoanalysen utføres av lagenes trenere. Det forutsettes at trenerne stiller sin egen datamaskin til disposisjon for slike 

analyser.  

4.3. Hvilke aktiviteter analyserer vi 
Klubben ønsker at alle ungdomslag har en form for videoanalyse månedlig. Om man ønsker å analysere trening eller 

konkurranse er opp til trenerne å avgjøre. Klubben setter ingen øvrig grense på hvor ofte man kan bruke videoanalyse, 

men nedre grense er en gang i måneden.  

4.4. Lagsanalyse 
Når man skal gjøre en analyse av lagets prestasjoner, skal man ikke gjøre en analyse av hele spillet, men velge seg ut 

noen variabler man skal se nærmere på. En fotballkamp er full av utallige situasjoner og mulige løsninger til hver 



situasjon. For å gjøre analysene våre ryddige og oversiktlige bruker vi variabelsett hentet fra Spillemodellens inndelinger 

av spillet og de optimale løsningene som blir presentert der. For å kunne analysere spillet mest mulig effektivt bruker vi 

Interplay Sports til slike analyser hvor vi plotter inn det variabelsettet vi ønsker.  

4.4.1. Variabelsett 

Variabelsett betyr hvilke deler av spillet man har valgt seg ut å se ekstra nøye på.  

4.4.1.1. Reaktiv kampstrategi 

 

Etablert forsvar og overgang fra forsvar til angrep er nært knyttet sammen. I kamper hvor man spiller mye etablert 

forsvar (har lite ballbesittelse) er man ofte avhengig av å være dyktige på overgang fra forsvar til angrep. I illustrasjonen 

ovenfor består variabelsettet av underfasene i etablert forsvarsspill og overgang fra forsvar til angrep hentet fra 

Spillemodellen. Man kan se at det er en mappefunksjon til høyre for disse variablene. Under «lås» legger man til 

undervariablene «lås målspark», «lås innkast» og «presspill» og tilsvarende legger man inn undervariablene hentet fra 

Spillemodellen under de andre variablene også.  

Disse variablene brukes til å gjøre lagsanalysen. Med inndelingen av spillet som ble gjort i Spillemodellen som bakteppe, 

trykker vi på knappene som representerer de spillsituasjonene som passer inn under våre variabler under veis i kampen.  

For å kunne gjøre spilleranalyser i tillegg til lagsanalysen legger man inn navnet på alle spillerne under «players» i 

venstremenyen (ikke i illustrasjonen ovenfor) og setter opp laget i «players setup». I analysen registrerer man hver 

involvering til hver spiller, både offensive involveringer og defensive involveringer.  

Når kampen er analysert går man gjennom de klippene man ønsker å vise frem til spillerne og huker av disse i «Show 

room». Deretter lager man en videofil i «Media maker». For å kunne nå frem med videoen til spillerne legger man 

videofilen man laget i Interplay inn i Windows Live Movie Maker. Her legger man på pedagogisk tekst, slow motion, evt 

musikk eller andre funksjoner dersom man ønsker dette.  



4.4.1.2. Proaktiv kampstrategi 

 

Etablert angrep og overgang fra angrep til forsvar er nært knyttet sammen. I kamper hvor man spiller mye etablert 

angrep (har mye ballbesittelse) er man ofte avhengig av å være dyktige på overgang fra angrep til forsvar. I 

illustrasjonen ovenfor består variabelsettet av underfasene i etablert angrepsspill og overgang fra angrep til forsvar 

hentet fra Spillemodellen. Man kan se at det er en mappefunksjon til høyre for disse variablene. Under «Skap OS» legger 

man til undervariablene «fra framrom til bakrom», «fra framrom til mellomrom» og «fra mellomrom til bakrom» og 

tilsvarende legger man inn undervariablene hentet fra Spillemodellen under de andre variablene også.  

Disse variablene brukes til å gjøre lagsanalysen. Med inndelingen av spillet som ble gjort i Spillemodellen som bakteppe, 

trykker vi på knappene som representerer de spillsituasjonene som passer inn under våre variabler under veis i kampen.  

For å kunne gjøre spilleranalyser i tillegg til lagsanalysen legger man inn navnet på alle spillerne under «players» i 

venstremenyen (ikke i illustrasjonen ovenfor) og setter opp laget i «players setup». I analysen registrerer man hver 

involvering til hver spiller, både offensive involveringer og defensive involveringer.  

Når kampen er analysert går man gjennom de klippene man ønsker å vise frem til spillerne og huker av disse i «Show 

room». Deretter lager man en videofil i «Media maker». For å kunne nå frem med videoen til spillerne legger man 

videofilen man laget i Interplay inn i Windows Live Movie Maker. Her legger man på pedagogisk tekst, slow motion, evt 

musikk eller andre funksjoner dersom man ønsker dette.  

4.5. Spilleranalyse 
I interplay har man også muligheten til å gjøre inngående spilleranalyser. Ved å registrere hver involvering spilleren gjør 

kan man få ut en video med alle spillerens involveringer på rekke og rad i «media maker»-menyen i Interplay. Denne 

videoen kan man ta med inn i Windows Live Movie Maker for å legge på tekst, slow motion, etc. Det kan også være 

svært nyttig for spilleren å motta statistikk på sine prestasjoner. Ved å se gjennom videoen har man mulighet til å plotte 

inn hvor mange ganger ulike situasjoner oppstår og hvor dyktig man er i disse situasjonene.  



 

4.6. Hvordan presenterer vi analyser 
En analyse kan gjøres både kvalitativt og kvantitativt. Dvs at man kan gi tilbakemelding i dybden på enkelte situasjoner 

eller man kan gi tilbakemeldinger på hvor ofte ulike situasjoner oppstår. For best læringseffekt presenteres analysen 

med både kvalitative bilder og kvantitative oversikter.  

Andre presentasjoner har kanskje motivasjon som sitt primærmål, ikke læring. Da vil det være lurt å vise positive 

situasjoner, gjerne akkompagnert med slow motion og musikk.  

4.6.1. Spilleranalyser 

Spilleranalyser presenteres best en til en. For sterkest effekt er det både video av spillerens involveringer, statistikk på 

spillerens involveringer, samt at dette er satt i en helhetlig kontekst med spillerens utviklingsmål.  Det at alle spillerne 

skal få slike tilbakemeldinger etter hver kamp har vi ikke ressurser til, men at man i løpet av sesongen lager slike 

tilbakemeldinger til hver spiller, skal være gjennomførbart på de fleste lag. Dersom man lærer spillerne å lage fornuftig 

statistikk av videoen kan man etter hvert nøye seg med å kun gi spillerne en oppsummerende video, så gjør spillerne 

resten.  

4.6.2. Lagsanalyser 

Når man presenterer analyser fra kamper må spillerne være fokuserte og delaktige i dialogen. Dersom forsamlingen blir 

for stor vil det være enkelt for spillerne å melde seg ut og læringseffekten går ned. Sørg derfor for å ha en aktiv 

refleksjon rundt om analysen passer best for lagdeler, grupper av spillere, laget eller et helt årskull.  

Læringseffekten vil være størst dersom man kombinerer kvalitative og kvantitative analyser. I fremføringen av disse 

analysene må man være så pedagogisk ryddig som mulig for å få en god læringseffekt. Dvs at man velger seg ut noen få 

punkter, f.eks de tre underfasene i overgang fra forsvar til angrep. For best effekt er det lurt å vise flest positive bilder, 

dvs spillsituasjoner hvor spillere har gjort riktige valg, for så å forsterke disse bildene. Noen få negative bilder er også ok, 

hvis de er gjennomtenkt og får en mindre rolle i presentasjonen.  

4.6.3. Etter presentasjonen 

For å gi presentasjonen en større læringseffekt og lengre levetid skal det alltid komme et skriftlig referat fra videomøtet 

og presentasjonen skal lastes opp på youtube og gjøre tilgjengelig på lagets websider. Merk at hvis man laster opp en 

video med musikkspor på youtube vil åndsverksloven tre i kraft og kan få konsekvenser for tilgjengeligheten av den 

opplastede videoen.   

 


