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Kvam IL Fotball Øvelsesbank 
_______________________________________________________________________ 
 

Utvalgte øvelser som skal jobbes med i forskjellige  
alderssegment  

 
6-7-8-9 år 

 
Forslag til økt: 

 Føring med ball på små områder 

 Variere med innside/utside høyre/venstre fot 

 Tempo skifte inn i ledig rom 

 Innsidepasninger/stoppe med innside for så å slå med innside  

 Husk blikk før mottak, og levering 

 Mye kommunikasjon til utøver 

 Hurtighet med stige/lystbetont 5 min lavt tyngdepunkt  

 Enkle headeøvelser, for å jobbe med det mentale 

 Smålagsspill 3v3  

 Jobbe med holdninger/folkeskikk 

 Keeper setter i gang spillet langs bakken 
 
Fokusområde:  
Mange ballberøringer, mulighet for å se ledig rom, tempo skifte, stive av ankel og riktig 
treffpunkt på innsidepasninger. Bevisstgjøring av å møte presis, ha med riktig utstyr. 
KONTAKT MED BLIKKET TIL TRENER NÅR HAN/HUN SNAKKER 
 
 
Forslag til økt: 

 Pasning øvelse med innside, slå på ball flytte etter, to touch 

 Åpne opp kroppen og ta imot med innside, for så å passe med innside 

 Spill 3v3  

 Keeper setter i gang langs bakken  

 Jobbe med pasnings vinkel 

 Keeper skal sette i gang spillet langs bakken 

 Forsvarsspiller har ikke lov å klarere  

 Dybde/bredde. Fryse spillet 

 Mye egne valg  

 Mange avslutninger  
 
Fokusområde:  
Pasnings vinkel, egne valg, bredde, dybde  
Dette er øvelser som kan ha varighet i totalt 1 time. Variere på hvem som står i mål, og 
deløvelsene skal ikke være lengere enn 10-15 min. en gang pr. uke hele året. 

 
 
Kvam IL er opptatt av gode og 
ryddige rutiner for våre 
medlemmer.  
 
Samtidig ønsker styret i Kvam 
IL at det er innarbeidet gode 
holdninger blant sine spillere, 
trenere, ledere og foreldre. 
 
Med denne øvelsesbanken 
ønsker vi å gi alle våre trenere 
et enkelt sted å finne et utvalg 
av øvelser som kan benyttes 
under trening. 
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Kvam IL Fotball Øvelsesbank 
_______________________________________________________________________ 
 
Forslag til økt:  

 Føring med ball på små områder 

 Variere innside/utside/ begge bein 

 Tempo skifte inn i ledig rom 

 Innsidepasninger med begge bein 

 Stoppe ball før du leverer variere med såle, og innside/utside mottak 

 Øy kontakt/navn bruk  

 Hurtighet stige/lystbetont 5 min. lavt tyngdepunkt 

 Spill 3v3  

 Keeper setter i gang langs bakken 

 Forsvarsspiller har ikke lov å klarere  

 Jobbe med holdninger/folkeskikk 
 
Fokusområde:  
Mange ballberøringer, mulighet for å se ledig rom, tempo skifte, lære å kommunisere. 
HA KONTAKT MED BLIKKET TIL TRENER NÅR HAN/HUN SNAKKER, 1 time, deløvelser på 
10-15 min. 
 
 
Forslag til økt: 

 Pasnings sirkel med variert tilslagsteknikk   

 Smålagsspill 3v3  

 Keeper skal alltid sette i gang spillet langs bakken 

 Forsvarsspiller har ikke lov å klarere 

 Spille opp og avslutt på mål.  

 Smålagsspill 4v4  

 Jobbe med holdninger/folkeskikk 
 

Fokusområde:  
Spill 1v1 angrep, der ballfører tør å holde stor fart og utfordre PRØVE å komme forbi. 
Denne gjennomføres en gang pr. uke hele året.  
Klare å få skudd på mål, over ball, lang pendel, strak vrist.  
Pasningssirkelen må jobbes grundig gjennom på feltet.  
Smålagsspill der den enkelte utøver tør å utfordre i angrepsfokus, hvis mulighet. 1v1 
forsvarsfokus der vi jobber med skråstilling, balanse, se på ball, lede, takle.  
Smålagsspill 4v4, hvem er førsteforsvarer og hvordan opptrer du.  
Denne økten er litt opp i vanskelighetsgrad fra de andre øktene.  
Viktig med mye coaching.  
1 time totalt. 10-15 min. på hver deløvelse, gjennomføres en gang pr. uke gjennom hele 
året. I dette alderssegmentet skal vi ha det moro å samtidig få mestringsfølelse.  
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Kvam IL Fotball Øvelsesbank 
_______________________________________________________________________ 

 

Utvalgte øvelser som skal jobbes med i forskjellige  
alderssegment  

 
10-12 år 

 
Økt 1: 

 Pasningsøvelser med innside/tørre og slå på ballen hardt nok  

 Pasningssirkel, slå hardere på ball med skråstilt vrist. 

 Variere mellom kort og lang avstand på øvelser  

 Med tak utside/innside 

 Bruk av navn/øye kontakt  

 Hurtighet/stige frekvens fremover med blikk, bruke armer aktivt. 5 min. Lavt 
tyngdepunkt  

 Hurtighet på hatter, jobbe ut med maks tempo skyve med ytterste fot 5 min. 

 Firkant 3 mot 1, 1 touch, pasningsvinkel trykk i pasning  

 Snakke rundt bredde/dybde for å få utnyttet pasningsfokuset, må kunne slå lenger 
med trykk.  

 Smålagsspill 4v4,   

 Keeper skal alltid sette i gang spillet langs bakken 

 Forsvarsspiller har ikke lov og klarere 
 
Her vil vi også starte fokuset på hvem som ønsker å være keeper. Da vil det bli eget 
keeperopplegg gjennom hele sesongen.  
Her skal også det holdningsskapende arbeidet være på plass. 
 
Fokusområde:  
TRYKK i pasning god innlæring i skråstilt pasning, avspenning i med tak og ta ut vinkel, 
større fokus på hurtighet, her trengs det mye terping. Totalt 1 time 20 min. holde på 
deløvelser 20 min. i denne aldersgruppen. En gang pr. uke hele året.  
 
 
Økt 2:  

 Føring av ball på små flater 

 Oppsøke spiller i firkant og være kreativ  

 Finter som oversteg, to fots skal være med 

 Innslag av lang pasninger med skråstilt vrist, treffpunkt under midten av ball for å få 
luft og lengde på pasning. 10 min. jobbe 2 og 2  

 1v1 angrepsfokus 

 1v1 forsvarsfokus 

 Spillsekvens 4v4, høy intensitet  

 Keepere skal alltid sette i gang spillet langs bakken 

 Forsvarsspillere har ikke lov å klarere 
 
Fokusområde:  
Holde stor fart i øvelser, men med kvalitet. Valg som ballfører i 1v1 stor fart 
beslutsomhet i angrepsfokus.  
Skråstilling, lede, takle i forsvarsfokus. 1 time 20 min. en gang pr. uke hele året. 20 min. 
på deløvelser. 
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Kvam IL Fotball Øvelsesbank 
_______________________________________________________________________ 
 

Utvalgte øvelser som skal jobbes med i forskjellige  
alderssegment  

 
13-15 år, junior og senior 

 

1. I dette alderssegmentet beveger vi oss mere inn på 9èr fotball og 11èr fotball noe 
som gjør at vi må ta noen hensyn til taktisk dimensjoner, jeg synes at vi kan ta tak i 
dette fra 13 års alderen samtidig som vi ALLTID skal jobbe ut fra samme øvelser. 

2. Vi tar utgangspunkt i at Kvam skal spille 4-4-2 i 11èr og 4-3-1 i 9èr fordi at vi kan da 
holde oss til en «base» fra bak på banen  

3. Fra utspill keeper ønsker vi noen spesielle ting som skal etterstrebes, backer som 
skal ha ballen når de går høyt og bredt. Fra der ønsker vi motsatte bevegelser på 
topp, og en av de to sentrale som faller ned og ønsker ballen. Vi splitter stoppere. 
ALLTID, for å ta bort første pressleddet hos motstander. 

4. ALLTID når vi har ballen sentralt, midtstopper, sentral midt skal begge kanter gå 
med full innsats.  Spiss(er) imot eller bakrom. Indreløper skal søke seg inn i 
mellomrom og bakrom.  

5. Fra 13 år så starter vi med å bygge rundt roller. Dette gjøres på trening. Eksempel 
kan være h-back, h-kant/ving, indreløper som skal tenke tilnærmet likt. 

6. Fireren som vi har bak på banene skal ligge i soner/og flat. På midtbanen skal vi 
opptre på samme måte. Spiss(er) alltid sone mot spillet. 

7.  Avstand mellom lagdeler sideveis 5-7 meter og i lengderetning 10-12 meter. 

8. Motstander bestemmer hvilke presshøyde vi skal ha, men vi skal spill vårt spill. 

9. ALLTID skyve/presse kollektivt  

10.  Vi leder motstandere inn i «sekken» Når vi er i balanse 

11.  Vi skal ha en ambisjon om at vi skal være best mulig 1v1 begge veier 

 

 
Økt 1: 

 1v1 forsvarsfokus 

 2v2 forsvarsfokus 

 5v5 forsvarsfokus 3 bak der vi tar offside  
 
Fokusområde:  
Forsvarsfokus, ligge flat bak med riktig avstand mellom lagdeler.  
Riktig jobb som 1f og 2f. Total 1 time 40 min. 20-25 min. på deløvelser.  
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Kvam IL Fotball Øvelsesbank 
_______________________________________________________________________ 
 
Økt 2: 

 Føring med ball på små flater, mange berøringer, stort tempo 

 4 mot 2 i firkant 1 touch 

 Hurtighet stige, hatter 

 2 mot 1 angrepsfokus, når slippe ball, tørre holde farten 

 3 mot 2 angrepsfokus, skape 2 mot 1, holde ballen sentralt 

 5v5 skape bredde/dybde, 3 bak 2 som skal gå bred  

 Jobbe med motsatte bevegelser 

 Bevegelse foran ballfører 

 Alltid starte fra keeper 

 Ikke love å klarere 
 
Fokusområde:  
Angrepsfokus, besluttsomhet, bruke få touch, spill i lengderetning, bredde, dybde.  
Total arbeidstid på 1 time 30 min., deløvelser på 20-25 min. 
 
 
Økt 3:  

 4 mot 2 i firkant  

 Hurtighet, disse øvelsene skal sitte i kroppen nå  

 «Possession» spill med joker, 3 lag. Skape overtall  

 Formasjonstrening 6v4 balltempo i angrep og 2-3 angriper, jobbe med  
      innløpsvarianter, avstand og aggressivitet i det bakre ledd, og 2-3 forsvarer. Når falle          
      av/når presse.  

 Spill 6v6, resultatorientert  
 
Fokusområde:  
Angrepstrening med bevegelse foran ballfører, skape dybde i angrep, bredde, 2 mot 1. 
I forsvarsfokuset jobber vi med 1f-2f-3f, holde sonene, og riktig avstand mellom 
lagdelene.  
Dette er også de økten der vi skal jobbe med struktur.  
Med struktur så mene det hvordan laget henger sammen defensivt og offensivt.  
Dette er treninger basert på oppkjøring til sesong (januar-april) i sesong kan det vær at 
vi har innslag av alle treningsvarianter.  
Vi har ikke isolert styrke/kondisjonsøkt, alt med ball.  
Det som er viktig i sesong er at intensiteten og gleden er tilstede.  
Kvam IL har laget en grønn tråd gjennom alle alderssegment, dette for å skape 
gjenkjennelse, trygghet, utvikling.  
Når vi kommer opp til 13 år så periodiserer vi i den grad at det er fokus på henholdsvis 
angrep/forsvar på forskjellige treninger. I større grad så vil vi tilpasse roller til alle 
spillere.  
Vi må hospitere og være tett på utøveren så lenge at det deles opp i såpass store 
alderssegment. Vi vil få god oversikt på alle våre spillere. 
Arbeidskrav på spill sekvenser innenfor ulike perioder, fra 13år opp til senior: 

 
 
 


