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Målsettning
•Når aktivitet og læringsmomenter velges, må spillets idé være styrende. 
I angrep er spillets idé å score mål.
I forsvar er spillets idé å vinne ball og å hindre mål.

•Læringsmomentene knyttet til 10-12 år
• Score mål

* Spille seg fremover i banen
• Hindre mål

* Hindre motstander å komme seg forbi oss.

som presenteres i NFF Skoleringsplaner i Treningsøkta.no

•Når spillerne er 8-9 år bør laget sammen kunne utnytte disse momentene til fordel for eget lag 
i spillsituasjonene.

•De aller yngste må lære seg ramma i forhold til regelverk og fair play:
• Hva er avspark?
• Hva er målspark?
• Hva er innkast?
• Hva er corner?
• Hva er fair play?

• Respekt for dommeren og regelverk
• Hvordan gjøre dommeren god?
• Vise respekt for medspillere, motspillere og tilskuere
• Fair play-hilsen etter kamp



1A = Første angriper

Hva gjør 
førsteangriper?
• Ballfører med hensikt 
å angripe

• Spille og føre ballen 
fremover.

• Score mål

1F = Første forsvarer

Hva gjør 
førsteforsvarer?
• Presser ballfører med 
hensikt å vinne ball

• Nekte ballfører å spille 
framover

• Hindre ballfører å 
score mål











Differensiering = Tilrettelagt trening



Trener fokus og kjennetegn på trening

TRENER FOKUS 
- Positiv og oppmuntrende feedback 
- Gi barn plass til fantasi. 
- Få tydelige anvisninger, vis gjerne selv. 
- Bruk spørreteknikk i stedet for forklaring. Få de til å tenke selv så tidlig som mulig. 
- Gi oppmerksomhet til alle. 
- Vær rettferdig og bruk et språk ungene forstår. 

TRENING 
- Høyt aktivitetsnivå. 
- Korte samlinger. 
- Variasjon i øvelser. Korte frekvenser. 
- Enkle øvelser. 
- Små områder. 
- Få spillere pr trener, max. 10 spillere pr trener. Involver andre foreldre i størst mulig grad. 
- Smålagsspill; 2 mot 2, 3 mot 3, 4 mot 4 eller 5 mot 5.



Oppbygning av treningsøkt

1. Oppvarming med ball, Lekbetont oppvarming alltid med 
ball, gjennomføres individuelt eller i små grupper. 

2. En utvalgt del av spillet trenes ihht. utviklingsmål- helst 
med motspill for å stimulere spillerne til å oppfatte, 
vurdere, beslutte og utføre. Offensivt og defensivt. 

3. En utvalgt del av spillet trenes ihht. utviklingsmål- helst 
med motspill for å stimulere spillerne til å oppfatte, 
vurdere, beslutte og utføre. Offensivt og defensivt. 

4. Spillet trenes gjennom smålagspill for å få alle 
involverte mest mulig og best mulig. Lekbetont 
oppvarming alltid med ball, gjennomføres individuelt eller 
i små grupp











SCORE MÅL ; SJEF OVER BALLEN
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SCORE MÅL ; SPILL MED OG MOT
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SCORE MÅL ; SPILL 
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SCORE MÅL ; KOMME TIL AVSLUTTNING 



SCORE MÅL ; KOMME TIL AVSLUTTNING 



SCORE MÅL ; KOMME TIL AVSLUTTNING 



SCORE MÅL ; KOMME TIL AVSLUTTNING 







HINDRE MÅL ; SJEF OVER BALLEN
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HINDRE MÅL ; SJEF OVER BALLEN



HINDRE MÅL ; SPILLE MED OG MOT
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HINDRE MÅL ; SPILLE MED OG MOT



HINDRE MÅL ; SPILL


