
Treningsøkt 1 
Tid: 90 minutter 

Del Hva Bilde Tid 

Oppvarming FIFA 11 + 
Skadeforebyggende 
 

 20 
min 

Pasningsøvelse 
 
 

- Lag god vinkel / skråstill 
- Orientering før mottak 
- Vending med innside og utside. 
- Slippe ball forbi uten touch 
- Lavt tyngdepunkt.  
- Tyngdeoverføring i forkant (finte). 

 

10 
min 

Hoveddel 1 Organisering: 
- To spillere starter på lag ved at 
trener spiller opp en pasning til en 
av spillerne.  
- Treneren vil så være forsvarer 
foran egen målvakt.  
- Spiller som ikke er ballfører 
kommer på løp bak og forbi. 
 
 

 

15 
min 

Hoveddel 2 Organisering: 
Spill 5 mot 5 med 4 små mål 
 
Variasjoner: 
Lag banen større eller mindre 
 
 
  

15 
min 

Avslutning Deles inn i to lag og spiller. Kan 
deles inn i tre lag med mange 
spillere, med hyppige skift. F.eks. 
ved x scorede mål. 
 
 
 

 Rest 

 



Treningsøkt 2 
Tid: 90 minutter 

 

Del Hva Bilde Tid 

Oppvarming FIFA 11 + 
Skadeforebyggende 
 

 20 
min 

Pasningsøvelse 
 
 

- Halvparten av spillerne (med 
ball) former en sirkel, og resten 
av spillerne samles i midten av 
sirkelen (uten ball).  
- Spillere inne i sirkelen 
orienterer seg og søker 
øyekontakt, og mottar pasning 
fra "sin medspiller".  
- Ballen spilles tilbake, og det 
søkes ny medspiller. 
 

 

10 
min 

Hoveddel 1 - Alle spillerne har en ball hver 
- 1 og 1 fører ball med kontroll 
gjennom portene, sentrer til 
spiller ved kjegle og får ballen 
tilbake før man avslutter på mål 
- Den som avslutter stiller seg på 
kjegle for å sette opp veggspillet 
med neste mann 
- Den som stod på kjeglen henter 
ball og stiller seg bakerst i køen 
 
  

15 
min 

Hoveddel 2 - Spill 3 mot 3 med to spillere på 
hver side som "vegger" 
- 10 pasninger = 1 poeng     nb!, 
keeper og mål ikke nødvendig. 
 
 
 
 

 

15 
min 

Avslutning - Del opp i tre lag, ett lag på 
sidelinjen og to på banen. 
- En keeper i hvert mål. 
- Scorende lag blir stående på 
banen, tapende lag bytter med 
laget på sidelinjen. 
 

 

Rest 



Treningsøkt 3 
Tid: 90 minutter 

 

 

 

Del Hva Bilde Tid 

Oppvarming FIFA 11 + 
Skadeforebyggende 
 

 20 
min 

Pasningsøvelse 
 
 

2 spillere på 1 ball 
- Slår pasninger frem og tilbake til 
hverandre med forskjellige typer 
teknikker 
- Minimum 2 touch slik at vi får 
masse repetisjoner på 
medtak/mottak 
- Hver spiller har en kjegle (eller 
mannekeng) foran seg som han 
eller hun skal ta med ballen til 
siden for før pasningen slås 
tilbake 

 

10 
min 

Hoveddel 1 Spillere starter på hver sin side av 
treneren. Treneren spiller pasning 
ut i spillområdet. Spillerne 
kjemper om ballen og prøver å 
drible seg forbi hverandre og mot 
mål for å komme til avslutning 
 
 
 

 

15 
min 

Hoveddel 2 Vi spiller med fem angrepsspillere 
og tre forsvarsspillere, pluss 
keeper, i siste tredjedel 
Angripende lag starter angrepet 
og forsøker å skape 
gjennombrudd og avslutning 
 
 
 

 

15 
min 

Avslutning Deles inn i to lag og spiller. Kan 
deles inn i tre lag med mange 
spillere, med hyppige skift. F.eks. 
ved x scorede mål. 
 
 
 

 Rest 



Treningsøkt 4 
Tid: 90 minutter 

 

Del Hva Bilde Tid 

Oppvarming FIFA 11 + 
Skadeforebyggende 
 

 20 
min 

Pasningsøvelse 
 
 

- 25x25 meter firkant 
- 5 til 12 spillere 
- Alltid minst to spillere der 
øvelsen starter 
 
Varier i begge retninger. 

 

10 
min 

Hoveddel 1 - 4-6 spillere server fra 
forskjellige vinkler til spillere 
som skal avslutte etter et 
medtak 
- Med en gang en har avsluttet 
kommer ny spiller og gjør seg 
klar 
- Spilleren som har avsluttet 
henter ball og gir tilbake til 
serveren 
- Legg føringer for hvordan 
servene skal være, i luft/langs 
bakken 
- Varier avstanden til mål 
- Touchbegrensning 

 

15 
min 

Hoveddel 2 - Spill 4 mot 4 m/vegger 
- 10 pasninger 1 poeng 
(de fire utenfor er også et lag, 
må roteres). 
 
 

 

15 
min 

Avslutning Kortbanespill. To mål stilles nær 
hverandre (størrelse etter antall 
spillere), mange baller i hvert 
mål for hurtig igangsetting. Lag 
som vinner corner, scorer eller 
får frispark starter selv med ball 
i eget mål. Spillerne må hurtig 
orientere seg hjem ved slike 
situasjoner. 

 Rest 



Treningsøkt 5 
Tid: 90 minutter 

 

 

Del Hva Bilde Tid 

Oppvarming FIFA 11 + 
Skadeforebyggende 

 20 
min 

Pasningsøvelse 
 

- 10-12 baller i midten av en firkant 
på 15x15 meter 
- 2-3 spillere på hver kjegle 
- En fra hvert lag løper i ballbanken 
og fører ball hurtig tilbake før neste 
mann gjør det samme 
- Når det er tomt skal vi rappe 
baller fra de andre lagene. En 
spiller fra hvert lag i aksjon av 
gangen. 
- Første gruppe til eksempelvis til å 
ha 4 baller på sin kjegle 

 

10 
min 

Hoveddel 1 
 

- En spiller (A) i hvert hjørne i en 
firkant med ball. 
- Fire spillere (B) i midten på hver 
sin kjegle 
- Spiller B beveger seg fra – mot og 
mottar ball fra spiller A – spiller B 
utfører mottak og spiller pasning 
tilbake til A 
- Spillere B (i midten) beveger seg 
samme retning – mot høyre eller 
venstre etter hver pasning 
  

15 
min 

Hoveddel 2 - Trener setter i gang aktiviteten 
ved å kaste ballen inn på banen fra 
bak mål 
- Spillerne står med ryggen til 
treneren på hver sin stolpe og skal 
få tak i ballen først for å kunne 
score mål. 
- Differensier gjennom hvor og 
hvordan du som trener kaster 
ballen 
- Varier ut fra ferdighetsnivå hvem 
som duellerer 
Varier start og utgangsposisjon for 
spillerne (feilvendt, sidevendt, 
rettvendt) 

 

15 
min 

Avslutning Kortbanespill. To mål stilles nær 
hverandre (størrelse etter antall 
spillere), mange baller i hvert mål 
for hurtig igangsetting. Lag som 
vinner corner, scorer eller får 
frispark starter selv med ball i eget 
mål. Spillerne må hurtig orientere 
seg hjem ved slike situasjoner. 

 Rest 



Treningsøkt 6 
Tid: 90 minutter 

 

Del Hva Bilde Tid 

Oppvarming FIFA 11 + 
Skadeforebyggende 

 20 
min 

Pasningsøvelse 
 
 

Firkant. Fire kjegler danner en 
firkant, en spiller på hver side, 
en spiller i midten. Varier med 
tvungen to-touch, ett-touch, 
flere spillere i midten, stor 
firkant, liten firkant etc. 
Spilleren i midten skal vinne ball, 
ved ballvinning bytter ballvinner 
med balltaper. 

 10 
min 

Hoveddel 1  
Angriper skal føre ballen 
kontrollert gjennom en av de to 
portene. 1 mot 1. Hurtige bytter, 
hvor angriper blir forsvarer mot 
neste spiller. 

 

15 
min 

Hoveddel 2 - Ni til atten spillere (3 lag med 
ulike farger) spiller på langs i 16-
meteren med scoringssoner på 
hver ende.  
- Trener server etter å ha utpekt 
et av lagene som forsvarere.  
- De to andre lagene angriper 
endesonene hvor godkjent 
scoring er kontrollert pasning til 
medspiller inn i sonen.  
- Angrepslagene skal etter 
scoring, angripe motsatt 
endesone.  
- Ved balltap blir laget som tapte 
ballen forsvarere.  
- Trener server ny ball når ute av 
spill. 

 

15 
min 

Avslutning Kortbanespill. To mål stilles nær 
hverandre (størrelse etter antall 
spillere), mange baller i hvert 
mål for hurtig igangsetting. Lag 
som vinner corner, scorer eller 
får frispark starter selv med ball 
i eget mål. Spillerne må hurtig 
orientere seg hjem ved slike 
situasjoner. 

 Rest 



Treningsøkt 7 
Tid: 90 minutter 

 

 

 

 

Del Hva Bilde Tid 

Oppvarming FIFA 11 + 
Skadeforebyggende 
 

 20 
min 

Pasningsøvelse 
 
 

Man stiller opp to rekker mot 
hverandre. Fremste spiller over 
til den fremste på den andre 
siden og løper over og stiller seg 
bakerst i motsatt rekke. 

 

10 
min 

Hoveddel 1 5 mot 3 i 16-meteren 
- Trener starter aktiviteten ved å 
spille ballen inn til ”laget” i 
overtall 
- Ballen skal da så fort som mulig 
i mål, da kommer det ny ball fra 
trener med en gang 
 
 
 

 

15 
min 

Hoveddel 2 - Spill 4 mot 4 m/vegger 
- 10 pasninger 1 poeng 
 
 

 

15 
min 

Avslutning Lag flere småbaner med småmål 
eller kjeglemål. 3v3, hvor vinner 
får beholde banen. Første vinner 
(f.eks. fire-fem mål) signaliserer 
stopp, og taperlag/lag som ligger 
under må bytte bane. Prestisje i 
å beholde banen. 
 
 
 

 Rest 



Treningsøkt 8 
Tid: 90 minutter 

 

 

 

 

Del Hva Bilde Tid 

Oppvarming FIFA 11 + 
Skadeforebyggende 
 

 20 
min 

Pasningsøvelse 
 
 

- To og to spillere går sammen 
om en ball. 
- Spillerne med ball stiller seg 
på en rekke, med partneren 
rett overfor. 
- Spillerne slår pasning til 
hverandre mens de beveger 
seg over feltet og tilbake. 
(F.eks. kan de bevege seg frem 
og tilbake over kortsiden av 
banen) 

 

10 
min 

Hoveddel 1 Spill 3 mot 3 med joker. Bruk 
av føring og vending for å 
komme til avslutning. 
(Varier med og uten joker, 
banestørrelse, antall spillere) 
 

 

15 
min 

Hoveddel 2 Spill 5 mot 5 med 4 små mål 
 
 
 

 

15 
min 

Avslutning Kortbanespill. To mål stilles 
nær hverandre (størrelse etter 
antall spillere), mange baller i 
hvert mål for hurtig 
igangsetting. Lag som vinner 
corner, scorer eller får frispark 
starter selv med ball i eget mål. 
Spillerne må hurtig orientere 
seg hjem ved slike situasjoner. 

 Rest 
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