
 

           

Avslutninger    LYN FOTBALL 
 

 

Spesifikke avslutningsprinsipper 

For å klargjøre og spesifisere avslutningstrening, gjennomgås det her konkrete prinsipper for 

avslutninger. Dette er viktige prinsipper som kan trenes på for å øke bevisstheten og 

treffsikkerheten for å score mål. Dette er et verktøy som kan brukes både for spiller 

individuelt og i relasjon mellom trener og spiller. 

 

Avslutning fra en vinkel 

Underprinsipper: 

1. Lavt i det lengste hjørnet eller høyt i det nærmeste hjørnet 

2. Presisjon før kraft 

3. Posisjonering til retur (hvis du ikke selv avslutter)  

Språk: 

1. Lavt lengste, høyt nærmeste 

2. Presisjon før kraft 

3. Retur 



Avslutning rett mot mål 

Underprinsipper: 

1. Er keeper mer enn fem meter ut av mål 

a. Drible forbi – husk temposkifte/retningsendring 

b. Skyt med litt avstand fra keeper – plasser rolig til siden lavt eller litt høyt (over 

skulder), eller chip (avhengig av å gjøre et utslag i forkant for å få keeper i 

ubalanse) 

2. Ta nest siste berøring litt ut til siden – tvinger keeperen til å justere 

utgangsposisjonen sin og er derfor oftere ute av balanse 

3. Som andreangriper – følge opp som et alternativ og for å jakte retur 

Språk 

1. Presisjon før kraft 

2. Drible eller tidlig avslutning 

 

  



Avslutninger på innlegg nærme mål – med føttene 

I toppfotballen scores det langt flere mål på 

bakre stolpe enn på fremre stolpe. I tillegg 

er det enklere å avslutte på ball rullende 

langs bakken enn på baller i luften. Innlegg 

nærme mål (inne i 16-meteren) bør derfor 

være harde langs bakken.  

Er vi to spillere i boksen til innlegg bør vi 

prioritere en spiller som truer bakre stolpe 

og en som truer fremre stolpe / 45 grader 

ut.  

Underprinsipper  

1. Angriper bør i forkant av avslutningen komme fra blindsiden til forsvarsspilleren for å 

gi seg selv mest mulig rom og tid 

2. Presisjon før kraft, innside av foten fremfor tå og strak vrist 

3. Posisjonere seg for returballer 

Språk: 

1. Blindside 

2. Fyll opp i boks (bakre og fremre stolpe / 45 grader) 

3. Jakte retur 

  



Avslutninger på innlegg i luften 

Underprinsipper: 

1. Angriper bør i forkant av avslutningen komme fra blindsiden til forsvarsspilleren for å 

gi seg selv mest mulig rom og tid 

2. Presisjon før kraft – ofte heade ballen tilbake mot samme side som innlegg kom fra 

3. Heade ballen ned i/mot bakken 

4. Posisjonere seg for returballer 

Språk: 

1. Blindside 

2. Fyll opp i boks (bakre og fremre stolpe / 45 grader) 

3. Head tilbake 

4. Jakte retur 

Avslutninger langt hold (langskudd) 

Det er veldig få mål som scores fra utenfor 16-meteren på høyeste nivå. Allikevel bør det 

fortsatt trenes på da det utgjør noen mål per sesong, og å skyte fra langt hold kan gjøre at 

motstanderen blir mer ivrig på å støte ut for å blokkere skudd. Da kan det åpne seg rom bak 

dem som vi kan utnytte. Statistikk viser at det blir vanskeligere og vanskeligere å score på 

langskudd desto eldre og bedre nivå, derfor bør dette også gjenspeiles i vår prioritering av 

avslutningstrening.  

Underprinsipper: 

1. Orientere etter en farlige mulighet for å skape sjanse, hvis ikke… 

2. Ballen bør ikke ligge for tett på standbeinet  

3. Presisjon før kraft. Bevisst på hvor du sikter 

4. Jakte returballer 

Språk: 

1. Se etter ubalanse (bakrom, overtall) 

2. Ikke for tett på standbeinet 

3. Presisjon før kraft 

4. Jakte retur 


