
  
 
 

GRUE FOTBALL – MOT NYE HØYDER 

SPILLEREN I FOKUS – EGENTRENING GRUE FOTBALL 
 
Ferdigheter i fokus. En Grue-spiller kjennetegnes ved at han/hun har god ballkontroll, og 
ønsker å spille ballen etter bakken.  
 
 

1. Pasningsferdighet 
2. Vendinger/vending av spillet 
3. 1 mot 1 
4. Headinger 
5. Avslutninger 

 
 
1. Pasningsferdighet 
 
Pasning – mottak (2 og 2, eller alene mot en vegg) 
Fokus: Benytt 1.touch til å legge ballen tilrette for pasning. Mottak med innside, evt. 
ytterside (for de yngste skal kun innside fokuseres). 
Innside: http://ips.charania.no/VideoPopUp.aspx?RecCDE=7819 
 
Ytterside: http://ips.charania.no/VideoPopUp.aspx?RecCDE=7821 
 
Pasning – 1 touch (2 og 2, eller alene mot en vegg) 
Fokus: Treffpunkt midt på ballen for å unngå at den ”hopper og spretter”, og kraft (ikke 
for hardt, eller for løst). Kan gjerne variere avstand på pasningene. 
http://ips.charania.no/VideoPopUp.aspx?RecCDE=7823 
 
Halvtliggende vristspark (2 og 2) 
Fokus: Ballen skal gå rett mot medspiller. Dra også inn mottak (altså tilrettelegging for 
ny pasning). 
http://ips.charania.no/VideoPopUp.aspx?RecCDE=7825 
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2. Vendinger 
 
Vendinger (2 og 2, eller alene mot vegg) 
Fokus: Møt ballen – vend i én bevegelse – sett fart 2-3 meter før en ny vending foretas. 
http://ips.charania.no/VideoPopUp.aspx?RecCDE=7846 
Alternativt (sidelengs vending): http://ips.charania.no/VideoPopUp.aspx?RecCDE=7847 
 
Føring – vending (2 og 2, 3 og 3, eller alene mot vegg) 
Fokus: Ro ned tempoet før vendingen. Ha gjerne en pasningsfinte i forbindelse med 
vendingen. Etter at vendingen er utført skal spilleren skyte fart 2-3 meter (vekk fra 
motstander) 
http://ips.charania.no/VideoPopUp.aspx?RecCDE=7861 
 
 
3. 1 mot 1 
 
Kroppsfinte (3 og 3, evt. 2 og 2), eller alene mot en kjegle)) 
Fokus: Lavt tyngdepunkt. Ro ned tempoet før finten, og skyt vekk (rykk fra) motstander. 
http://ips.charania.no/VideoPopUp.aspx?RecCDE=7869 
 
Overstegsfinte (3 og 3, evt. 2 og 2), eller alene mot en kjegle)) 
Fokus: Ro ned tempo før finte. Overdriv tyngdeoverføringen, og rykk vekk fra 
motstander etter at finten er gjennomført. 
http://ips.charania.no/VideoPopUp.aspx?RecCDE=7870 
 
For nybegynnere (5-6år): Gjennomfør med ballen liggende rolig. Fokuser kun på 
tyngdeoverføringen, dvs. Foten over ballen, og kroppen etter. Avslutningsvis så kan 
ballen vippes/skyves motsatt vei. 
 
For noe eldre (7-13år): 2 og 2 sammen med hver sin ball. En kone i mellom, og spillerne 
ca 50cm fra kona. Overstegsfinte kjøres samtidig, og man roterer 90 grader. Fin til 
terping av finta, og fin for trener å se at alle skjønner finta. 
 
 
Det finnes mange ulike finter, men fokuser som trener på maks to finter. Dersom enkelte 
spillere utvikler egne finter er det topp! Stimuler gjerne spillere til å prøve i 
spillsekvenser, og i kamper. 
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4. Headinger 
 
Grunnteknikk heading (alene, eller 2 og 2) – for (5-10 år) 
Fokus: Se på ball, og treff på pannen. Gjennomfør kraften gjennom ballen. 
http://ips.charania.no/VideoPopUp.aspx?RecCDE=7883 
 
Heade-øvelse (3 og 3 sammen) – for +10år 
Fokus: Konsentrasjon, og god pasning til medspiller! 
http://ips.charania.no/VideoPopUp.aspx?RecCDE=7884 
 
Heade for å score! (2 og 2 sammen + en målvakt) – for +10år 
Fokus: Presisjon på innlegg. Avslutter må bue løpet sitt. Starte på 16meteren omtrent. La 
hver spiller få 10 muligheter som et minimum. 
http://ips.charania.no/VideoPopUp.aspx?RecCDE=7887 
 
For yngre (5-10år): Dropp innlegg, men la spillerne kaste ballen fra stolpen til den som 
skal heade på mål. Slik vil avslutteren få mange flere repetisjoner. 
 
 
5. Avslutninger 
 
Loddrett vristspark (alene eller med mange, gjerne en keeper) 
Fokus: Treffpunkt på ballen, og  strekk vristen. Overkroppen og hodet over ballen for å 
”presse skuddet” ned. Fullfør sparket ”gjennom” ballen. 
http://ips.charania.no/VideoPopUp.aspx?RecCDE=7896 
 
Skudd på rullende ball (imot, fra siden, etter veggspill) – alle aldre 
Fokus: rask avslutning, og selvsagt skuddteknikk. 
http://ips.charania.no/VideoPopUp.aspx?RecCDE=7898 
 
Volleyskudd (fra 2 spillere og oppover) – +10 år 
Fokus: Sideliggende posisjon for å treffe ballen med strak vrist. 
Hvordan: Etter innlegg fra medspillere, evt. å kaste ballen dersom presisjonen på 
innleggene er for dårlig. 
http://ips.charania.no/VideoPopUp.aspx?RecCDE=7899 
 
 
 
Generelt: 
All lek med ball er positivt. Ballkontroll er et ”must” dersom man skal bli en god 
fotballspiller. Som trener i Grue Fotball skal man inspirere barn og ungdom til 
egentrening, men aldri kreve dette. Fotball skal være gøy! 


