
           
 

 

 

Øktplan 1, G/J 12 landslagsskolen 

 

Alle Øvelser finnes på video her: Øvelsesbank - Norges Fotballforbund 

 

1. Prepp; øvelse 1 og 2: Maks 10 minuter. Fokus: fart i beina, se opp(orientering), hold 

overkroppen oppreist. Kjør en av øvelsene gang 1, en annen gang 2, så begge gang 3. 

Organisering øvelse 1: Øvelsesbank - Norges Fotballforbund 

Organisert i grupper på 3-6 spillere – løpende rullering 

Frekvens aktiviteter på stedet  

1. Lede med høyre beinet først 1-2x 3-10 sek 

2. Lede med venstre beinet først 1-2x 3-10 sek 

3. 1-2-3 side–side 1-2x 3-10 sek 

Organisering øvelse 2: Øvelsesbank - Norges Fotballforbund 

Organisert i grupper på 3-6 spillere – løpende rullering 

Forflytninger på små flater – starter, stopper og retningsforandringer  

• Framover skrå (v mønster) 1-2x 3-10 sek 

• Bakover skrå (v mønster) 1-2x 3-10 sek 

• Framover skrå og på tvers (Δ mønster) 1-2x 3-10 sek 

• Bakover skrå og på tvers (Δ mønster) 1-2x 3-10 sek  

2. Situasjonsøvelse: 30-35 min. Fokus: score mål(A3), og gjenvinning. Øvelse 45. 

 

Organisering: Øvelsesbank - Norges Fotballforbund 

• 4 angrepsspillere vs 2 stoppere + Keeper. (bør være dobbelt sett).  

• Trener starter med ball: 1. Slår opp på feilvendt spiss, vender 

opp(orientering)/eventuelt vinkler ut på kant. 2. Trener slår direkte ut på kant, utfordrer 

kjegle for så legge inn/skape overtall/avslutter. Skal utfordre kjegle hver gang! 

• Deretter duell i boksen med to spisser og motsatt kant vs 2 stoppere og keeper.  

https://www.fotball.no/barn-og-ungdom/landslagsskolen/landslagsskolens-ovelsesbank/#Toppen
https://www.fotball.no/barn-og-ungdom/landslagsskolen/landslagsskolens-ovelsesbank/#186944
https://www.fotball.no/barn-og-ungdom/landslagsskolen/landslagsskolens-ovelsesbank/#186945
https://www.fotball.no/barn-og-ungdom/landslagsskolen/landslagsskolens-ovelsesbank/#186987


           
 

 

• Om forsvarsspiller vinner ballen, finne trener med pasning, angrepsspillere 

gjenvinning, ny angrepssituasjon i mulig ubalanse for forsvarere. 

 

• Progresjon: Legg til sentral midtbane spiller i stedet for trener som starter. Antall 

forsvarsspillere. 

Coaching momenter:  

Angrep: 

Orientering for feilvendt spiss, vende eller spille til kant. 

Kamptempo når kantspiller utfordrer kjegle, kvalitet på finte og innlegg. 

Innløp i boks(timing) på de to spissene og motsatt kant. 

Avslutningsferdigheter. 

 

Forsvar: 

Prioritere farligste spiller og rom. 

Kroppsposisjon, og fotarbeid. 

Klareringsferdigheter, blokkere avslutninger. Pasningsferdigheter når man vinner ball. 

Keeper; kommunikasjon, skuddstopper(teknikk). 

 

3. Spill: 45 min. 4 baner. 

 

 

 


