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Akademiet i ØHIL

Hvordan vi leder akademitreningen

Fysisk

Verbalt: Disiplin og engasjement som smitter

Overføringsverdi



Fysisk

God organisering gir effektiv trening

Kampbaner og småbaner klargjort i forkant

Korte overganger mellom øvelsene

Læring gjennom å gjøre kontra å høre

Vi begrenser snakk til forklaring av øvelse og eventuelle betingelser

Korte, konsise stopp underveis hvis nødvendig

Øvelser og eventuelle betingelser tar seg av læringen

Funksjonell ferdighetstrening (kamplikhet)

Ballbehandling utføres med kompleksitet 

Motspill og/eller kaos (aldri isolert, teknisk terping)

Konkurranse, variasjon, frihet til å løse kamplik situasjon, høyt tempo

Ballsentral (aldri corner og innkast på trening)

Fremtvinger tempo, tilstedeværelse og raske omstillinger 

Variasjon igangsetting med pasning, kast og oppspill



Verbalt

Disiplin

Positivt tonefall 

Motiverende og tydelig, eller streng, samtidig

Nulltoleranse for å stå eller gå, sitte eller ligge, forstyrre, ufint 

språk

Eventuelle unntak ved skade, sykdom

Finne ut om noe er galt/hvorfor spiller ikke regulerer atferden sin

Ta spiller til side og samtale en til en

Positiv tilnærming

Stille krav og bygge opp

Læringsklima



Verbalt

Engasjement som smitter

Positivt tonefall 

Motiverende og pushe (stille krav) samtidig 

Engasjert kommentator til og for spillerne

Være i situasjonene og se alle 

Rose og forsterke intensjon, innsats, vilje til å prøve, gode 

prestasjoner

Pushe de som underpresterer (positiv tilnærming) 



Olaf Tufte om trenerrollen

«Hvem er det som setter standarden? Er det vi ledere som setter standarden eller lar vi barna 

sette standarden? Nå, nå som jeg er 40 år, så har jeg endelig begynt å skjønne at fatter’n 

hadde rett. Han gjorde det som var bra for meg over tid. Vi kan ikke la barna sette standarden. 

De vet ikke hva som er best.

Den læreren jeg er mest fornøyd var den som var klarest, tydeligst og den som setter tøffest 

krav. Slutt og dull. Sett grensa! 

Når vi trente i Ørn Horten, så trente vi beinhardt og fokusert, så pratet vi i dusjen. 

Hvorfor liker unger tv-spill? Fordi det skjer noe hele tiden. De kan gå på neste nivå («next 

level») selv om kompisen er mange nivåer bak. De må ikke stå i kø eller gjøre den samme 

øvelsen fordi treneren ikke klarer å organisere treningen bedre. Vi må differensiere bedre og ha 

mye aktivitet.»



Overføringsverdi

Hva kan akademitreningen lære barna?

Konsentrasjon/fokus

Tålmodighet

Læringsevne

Romforståelse

Pliktoppfyllenhet

Utenom teknikk og fysikk, hva kjennetegner en fotballspiller? 

Samhandlingsevne

Respekt 

Toleranse

Ansvarlighet for seg selv og for andre

Dra nytte av/kompensere for medspilleres egenskaper


