
           

Øvelsesbank    LYN FOTBALL 
 

Spill-øvelser 

I barnefotballen bør størsteparten av spill gjøres gjennom smålagsspill, og smålagsspill bør 

utgjøre hoveddelen av hver økt. Spill-øvelser bør gjøres for: 

- Å få mange involveringer per spiller 

- At spillere skal få mye erfaring fra kamplike situasjoner (spill-motspill, rom) 

- Å utvikle hensiktsmessig teknikk (teknikk og taktikk integrert) 

Spill er vårt viktigste verktøy fordi: 

- Spillerne settes konstant i problemløsningssituasjoner med og mot andre 

- Spillerne må bruke sine ferdigheter i en kamplik kontekst 

- Spillerne synes spill er gøy! 

  



Viktig for å lykkes i spill på trening – bruk av betingelser 

- Kamplengde: Korte kamper med kvalitet (se tabell) → trene mest mulig på 100% 

- Ha holdninger som overordnet prioritet: innsats, positiv forsterkning, hyggelig mot 

hverandre osv 

- Banestørrelse: Riktig banestørrelse i forhold til spillform (se tabell) 

- Involvering: Legg til rette for mange involveringer. Legg til rette for spillform de 

behersker 

- Smålagsspill på flere baner: bruk småmål, kjegler, vester, føre over linje osv 

- Ved lav trenertetthet: 

o Prioriter organisering av gode spill-aktiviteter som går av seg selv 

o Ikke samle for mange spillere på én bane fordi du skal coache alle (heller spill 

flere baner hvor spillerne er mer involvert) 

- Delta selv: som trener kan du påvirke spillet dit du vil. En trener på hvert lag gir 

mulighet til å legge til rette for: 

o Involvering av flere spillere, få styrt press og posisjoner som gir flere gode 

situasjoner, konkrete og direkte tilbakemeldinger til spillere i situasjon og, 

være en «trygg havn» de yngre spillerne alltid kan benytte seg av 

Spillform Banestørrelse u.keeper Banestørrelse m.keeper Kamplengde 

1v1 10x7m  1-2 min 

2v2 16x10m  1-2 min 

3v3 21x15m 24x15m 2-3 min 

4v4 28x20m 32x20m 2-3 min 

5v5 32x24m 40x25m 3-4 min 

6v6 38x26m 46x30m 3-5 min 

7v7 44x32m 52x35m 4-6 min 
 



Spill 2v2-4v4

- Korte kamper (trene på 100%)
- Klare regler for corner, innkast/innspark osv
- Bruk kun tre corner straffe for morroskyld (gir mindre 
aktivitet)
- Bruk positiv forsterkning på god innsats og gode valg 
(ikke på resultat)
- Kan legge inn føringer: 
1. alle må over midten før det kan scores (får bort at noen 
står igjen og venter)
2. dobbelt mål hvis alle spillere på laget er nær ballen når 
det scores

Tips

Tommelfingerregel barnefotball:
- Dybde = utespillere på ett lag x 7m.... 4 utespillere = 
4x7m = 28m
- Bredde = utespillere på ett lag x 5m... 4 utespillere = 
4x5m = 20m

Banestørrelse

- Øve på å spille på 100%
- Konsentrasjon

Mentale punkter

Angrep:
- Bredde / dybde (skape god ramme for å holde på ball)
- Romtrussler (true forskjellige rom) --> Ikke faste 
posisjoner
- Utnytte overtall
- Orientere fremover
Forsvar:
- 1. vinne ball, 2. hindre gjennombrudd (aggressiv som 
førsteforsvarer)
- Kontroll på farligste rom (bakrom/mål)
- Stenge av pasningsalternativ samtidig som en presser 
(skyggepress)

Tekniske og taktiske punkter

Vanlig spill, kan spille med eller uten keeper.
- Video: 
https://www.youtube.com/watch?v=FhEXWJIBZaY&feat
ure=youtu.be

Beskrivelse av øvelse

Score mål / hindre mål

Spill 2v2-5v5



Spill føre over linje

- Korte kamper (trene på 100%)
- Klare regler for corner, innkast/innspark osv
- Bruk kun tre corner straffe for morroskyld (gir mindre 
aktivitet)
- Bruk positiv forsterkning på god innsats og gode valg 
(ikke på resultat)
- God spilløvelse for å få fram romtrussler (bakrom) og 
kontroll på farligste rom (forsvar)

Tips

Tommelfingerregel barnefotball:
- Dybde = utespillere på ett lag x 7m.... 4 utespillere = 
4x7m = 28m
- Bredde = utespillere på ett lag x 5m... 4 utespillere = 
4x5m = 20m

Banestørrelse

- Øve på å spille på 100%
- Konsentrasjon

Mentale punkter

Angrep:
- Bredde / dybde (skape god ramme for å holde på ball)
- Romtrussler (true forskjellige rom) --> Ikke faste 
posisjoner
- Utnytte overtall
- Orientere fremover
- Medtak (1. forbi motspiller, 2. dra av press, 3. beskytte 
ball)
Forsvar:
- 1. vinne ball, 2. hindre gjennombrudd (aggressiv som 
førsteforsvarer)
- Kontroll på farligste rom (bakrom/mål)
- Stenge av pasningsalternativ samtidig som en presser 
(skyggepress)

Tekniske og taktiske punkter

Fungerer som vanlig spill på mål, men må en føre 
kontrollert over endelinjen for å score mål.
- Video: 
https://www.youtube.com/watch?v=GMKTh-3dUr0&feat
ure=youtu.be

Beskrivelse av øvelse

Bakromstrussler, kontroll på farligse rom

Score mål / hindre mål

Spill føre over linje



Spill med endesoner

Tommelfingerregel barnefotball:
- Dybde = utespillere på ett lag x 7m.... 4 utespillere = 
4x7m = 28m
- Bredde = utespillere på ett lag x 5m... 4 utespillere = 
4x5m = 20m

Banestørrelse

- 100% innsats
- Korte kamper --> 100% innvolveringer

Mentale punkter

1.0 Skape ubalanse
1.1 True farligste rom (1.bakrom, 2. mellomrom)
1.1.1 Dynamiske romtrussler (ikke posisjonsavhengig)
1.2 Skape overtall
1.2.1 True rom nær ballfører
1.2.2. Dra på press (ballfører)
1.3 Orientere fremover (romprioritering)

Tekniske og taktiske punkter

Spillvariant. Deler banen inn i tre soner, der den midterste 
sonen er størst. For å score mål må en pasning sentres til 
en spiller som tar imot i endesonen. Ikke lov til å være i 
sonen før pasningen slås. Ikke lov til å føre over til 
endesonen
- Video: 
https://www.youtube.com/watch?v=qV_uxxA7dcw&feat
ure=youtu.be 

Varianter:
- Kan dele det inn slik at det er lov til å føre inn i 
sidekorridor i endesonen = ett mål. Pasning i bakrom 
sentralt = to mål
- Kan gjøres med mål også: spillerne må inn i endesonen 
før det kan scores mål

Beskrivelse av øvelse

Score mål / Hindre mål

Skape- og utnytte ubalanse, romtrussler

Spill med endesoner



Hockey-spill

- En god øvelse for å øve på "naturlige" overtall som 
oppstår i kamp
- Bør spilles med minimum 3v3
- Kan lage egne reglere for hvem som skal ut i løypen
- Kan finne på nye oppgaver som de må løse

Tips

Tommelfingerregel barnefotball:
- Dybde = utespillere på ett lag x 7m.... 4 utespillere = 
4x7m = 28m
- Bredde = utespillere på ett lag x 5m... 4 utespillere = 
4x5m = 20m

Banestørrelse

- Øve på å spille på 100%
- Konsentrasjon (tenke i- og neste handling)

Mentale punkter

Angrep
- Gjenkjenne ubalanse (rom og overtall) --> Orientere 
fremover
- Skape overtall --> true rom nærme ballfører og dra på 
press (ballfører)
Forsvar:
- Vurdere høyt eller lavt press (gjenkjenne 
balanse/ubalanse)
- Kommunikasjon ("fall, gå, led ut/inn, tålmodig)

Tekniske og taktiske punkter

Sett opp en vanlig bane for spill, og en ferdighetsløype 
ved siden av banen. Spilleren som f.eks. scorer mål må 
igjennom en ferdighetsløype før spilleren kan være med i 
spill igjen. Da oppstår det en periode med overtall / 
undertall som spillerne må håndtere
- Video: 
https://www.youtube.com/watch?v=kSxptgM8jGQ&feat
ure=youtu.be

Beskrivelse av øvelse

Overtall og undertall

Score mål / Hindre mål

Hockey-spill



Spill med flere mål

- God øvelse for å gjøre barne bevisste på ubalanse (hvor 
er det enklest å score)

Tips

Tommelfingerregel barnefotball:
- Dybde = utespillere på ett lag x 7m.... 4 utespillere = 
4x7m = 28m
- Bredde = utespillere på ett lag x 5m... 4 utespillere = 
4x5m = 20m

Banestørrelse

- Øve på å spille på 100%
- Konsentrasjon

Mentale punkter

Angrep:
- Gjenkjenne ubalanse
- Vending av spill
- Romtrussler (true forskjellige rom)
- Bredde / Dybde
- Skape overtall
Forsvar:
- Kontroll på farligste rom (bakrom/mål)
- Stenge av en side
- Tett oppi ballfører (hindre gjennombrudd)

Tekniske og taktiske punkter

Spilles med to mål på hver side. Fungerer som vanlig spill
- Video: 
https://www.youtube.com/watch?v=bfAQ3wjowf8&featu
re=youtu.be

Beskrivelse av øvelse

Gjenkjenne ubalanse, vending av spill

Score mål / hindre mål

Spill med flere mål



Ut av spill - hent ballen!

- En god øvelse for å øve på "naturlige" overtall som 
oppstår i kamp
- En god øvelse for å øve på konsentrasjon (ikke tenke 
på fortid)
- Bør spilles med minimum 3v3

Tips

Tommelfingerregel barnefotball:
- Dybde = utespillere på ett lag x 7m.... 4 utespillere = 
4x7m = 28m
- Bredde = utespillere på ett lag x 5m... 4 utespillere = 
4x5m = 20m

Banestørrelse

- Øve på å spille på 100%
- Konsentrasjon (tenke i- og neste handling)

Mentale punkter

Angrep
- Gjenkjenne ubalanse (rom og overtall) --> Orientere 
fremover
- Skape overtall --> true rom nærme ballfører og dra på 
press (ballfører)
Forsvar:
- Vurdere presse høyt eller lavt (gjenkjenne 
balanse/ubalanse)
- Kommunikasjon ("fall, gå, led ut/inn, tålmodig)

Tekniske og taktiske punkter

Det fungerer som vanlig spill, men hvis ballen går ut av 
spill må den spilleren som sist var nær ballen hente ballen. 
Spilleren som henter ballen må sentre den i motstanderens 
mål før spilleren er med igjen i spillet. Da oppstår det 
perioder med overtall og undertall situasjoner som 
spillerne må håndtere
- Video: 
https://www.youtube.com/watch?v=zCT_Aqt8hk8&featu
re=youtu.be

Beskrivelse av øvelse

Overtall og undertall

Score mål / hindre mål

Ut av spill - hent ballen!




