
  
 

GRUE FOTBALL – MOT NYE HØYDER 

SPILLEREN I FOKUS – FELLESTRENING GRUE FOTBALL 
Denne øvelsesbanken er ment som retningsgivende for hvilke ferdigheter en Grue-trener 
skal vektlegge i treningsarbeidet. Øvelsesbanken er selvsagt ikke uttømmende. 
 
HUSK 1: 
Ferdigheter i fokus. En Grue-spiller kjennetegnes ved at han/hun har god ballkontroll, og 
ønsker å spille ballen etter bakken.  
 
HUSK 2: DET VIKTIGSTE ER AT DU SOM TRENER ER MOTIVERT OG POSITIV 
BÅDE GJENNOM DET DU SIER, OG IKKE MINST GJENNOM DITT 
KROPPSPRÅK! 
 

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

 
 
1. Pasningsferdighet 
Superviktig egenskap hos Grue. Et positivt angrepsspill er avhengig av et bra 
pasningsspill. Dette må prioriteres høyt i alle aldersklasser! 
 
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 
 
Pasning – innlegg – avslutning 
Fokus: Konsentrasjon hos alle involverte. Dersom én person ikke gjør jobben sin faller 
hele øvelsen i grus. Husk å bue løp inne i målfeltet for angrepsspillerne. 
http://ips.charania.no/VideoPopUp.aspx?RecCDE=7817 
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Firkantspill 6 vs. 3 
Fokus: 1. touch benyttes til å legge ballen tilrette for pasning. Opp med blikket, og hold 
ballen etter bakken. Langpasninger kan benyttes, men ikke fokuser på dette. Lengre 
pasninger (20m) kan slås etter bakken. 
http://ips.charania.no/VideoPopUp.aspx?RecCDE=7829 
 
 
2. Vendinger 
En god Grue-spiller skal beherske vendinger. Viktig ifbm å holde ballen i laget, samt 
skape ubalanse hos motstander. Er man god til å vende raskt skaper dette tid til å slå en 
god pasning, evt. gjøre en god avslutning. 
 
Vende forbi motstander (med motstander i rygg) 
Fokus: Lavt tyngdepunkt, og skyt ut av vendingen (rykk fra motstander) 
http://ips.charania.no/VideoPopUp.aspx?RecCDE=7848 
 
 
3 vs. 2 (alternativt 2 vs. 1) 
Fokus: Ballfører må utfordre en av forsvarsspillerne for å skape overtall. Her er det viktig 
med bredde i spillet, og bevegelse uten ball. Fokuser gjerne på overlap. 
Hvordan: Forsvarsspillere slår en pasning (fra dødlinja ved målet) til angrepsspillerne 
som er plassert på 30-40m fra målet. Forsvarsspillerne jobber seg opp i press, mens 
angrepsspillerne skal utfordre forsvarsspillerne med mål om å score. 
 
 
3. 1 mot 1 
Vi er alle glad i spillere som kan finte seg forbi motstanderne gang på gang. Dette 
kommer ikke av seg selv! Dette er meget viktig å fokusere på allerede fra 6 års alder. 
Fokuser på én (overstegsfinta), maks to finter. 
 
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. 
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1 mot 1 med målvakt 
Hvordan: Forsvarsspiller står ved stolpen ved målvakt. Angrepsspiller står ved 30-40m. 
Forsvarsspiller slår en nøyaktig pasning til angrepsspiller, som skal utfordre for å score. 
Fokus: Premier gjerne dersom en finte dere har øvd på gjennføres. 
For viderekomne: Ved brudd kan forsvarende spiller score i motsatt mål (dersom man har 
delt inn i to lag). Her kan man også ha konkurranse for eldre barn (+12år). 
http://ips.charania.no/VideoPopUp.aspx?RecCDE=7897 
 
 
4. Headinger 
Selv om vi i Grue skal spille ballen etter bakken så vil det forekomme at vi må bruke 
hodet til annet enn å tenke med. Ferdigheter utvikles gjennom øving. Det er viktigere med 
fokus på ballkontroll med beina, enn duellkraft i lufta! 
 
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 
 
Holde ballen i lufta med headinger (2 og 2) – for +10år 
Hvordan: Heade til hverandre med ett touch, eller to touch med hodet. 
Fokus: Konsentrasjon! 
http://ips.charania.no/VideoPopUp.aspx?RecCDE=7885 
 
Headinger for å score – alle aldre 
Hvordan: Treneren står ved stolpen. Målvakt i mål. Spiller ved straffefeltet. Treneren 
kaster ballen til spilleren i straffefeltet som igjen skal avslutte ved å heade mot mål. 
Fokus: Grunnteknikk heading, samt ”angripe ballen” for å få ekstra fart i headingen. 
 
5. Avslutninger 
Det er målene som teller ”in the end”. Alle spillere kan komme til avslutningsmuligheter 
i kamper, og da er det viktig å ha kvalitetene som kreves for å sette ballen bak målvakten. 
 
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 
 
1 mot 1 med målvakt – se ovenfor under 1 mot 1. 
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ULIKE SAMMENSATTE ØVELSER 
 
Oppvarming/ferdighet 
Hvordan: To og to sammen med en ball. Avstand ca. 5m. Kan kjøre mange øvelser: 
pasning 2 touch, pasning 1 touch, A kaster ballen i lufta til B som kontrollert slår ballen 
på volley tilbake i fanget til A (bytter etter 10 rep.), lår-volley, hode-hode, bryst-hode, 
bryst-volley, bryst-lår-fot-hode, osv. 
 
Pasning/vending/finte – ref. Kenta 

 
 
Pasning/mottak/bevegelse 
Hvordan: I firkant. Oppspill fra ene hjørnet til det neste. Igjenlegging, og starter i rom. 
Ballen slås på 1 touch hele runden. 
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Spill 
Prioriter smålagsspill. Mange spillere får flere touch på ballen. Kan gjerne dele inn i tre 
grupper hvor to lag spiller, og det tredje laget driver ferdighetstrening. Kan vurdere å 
legge opp til ekstrapoeng dersom man oppnår ting i spillet man ønsker å oppnå (f.eks. 
overlapp, veggspill, overstegsfinte, osv). Gi ros for gode forsøk! 
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Generelt 
 
6-12 år: 
• Prioriter lek og moro.  
• For de aller minste kan ”stiv heks” og ”hauk og due” være like bra oppvarming som 

noe annet.  
• Ikke ha for vanskelige øvelser, men terp på de øvelsene du kjører ( kan f.eks. være 

pasningsøvelse, og overstegsfinte) 
• Ha alltid med spill i en trening – barna vil spille! 
• Gi ros for spillere som forsøker på det rette (finter, vendinger pasninger) 
• Veiled når spillere ikke forsøker (som f.eks. en spiller bare sparker vekk ballen i 

forsvar så kan man si ”forsøk å se etter en medspiller – bommer du så er ikke det så 
farlig”.) 

• Fokuser på ferdighet, ikke resultat på trening og i kamp (informer også foreldre om 
dette) 

• Forsøk å differensier øvelsene ut i fra mestring (alle spillere bør føle både mestring og 
utfordring i løpet av hver trening) 

• For de som er ekstra ivrige bør man snakke med andre trenere for å gi tilbud om 
ekstra trening, og/eller legge tilrette for egentrening. 

 
 
 
13-16 år: 
• I denne alderen kan vi kreve mer av spillerne hva gjelder konsentrasjon 
• Prioriter ferdigheter (bruk gjerne mange av de samme ferdighetsøvelsene) 
• Beste alder for ferdighetstrening – dette MÅ utnyttes! 
• Bli mer resultatorientert, men ikke på bekostning av kvalitet/ferdighet 
• Kan med hell legge inn konkurranse-elementer i treningen (dele opp i lag tidlig i økta, 

og gi poeng i ulike øvelser – og avslutte med spill) 
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Hospitering 
Hospitering vil si at en spesielt talentfull spiller får anledning til å trene med lag som 
består av spillere i årsklassa over. På den måten får spilleren ekstra utfordringer både i 
forhold til treningsmengde og sportslig kvalitet. Det skaper utvikling. Hospitering er 
viktig for å gi spillere utfordringer utfra sitt ferdighets- og utviklingsnivå og vil være en 
måte å gi spillere differensierte tilbud på. Prinsippet om hospitering skal kunne gjelde fra 
lillegutt/lillejente-klassen for spillere som har spesielt talent, interesse og treningsiver. I 
helt spesielle tilfeller kan også spillere i eldste minilag få tilbud om hospitering. Et tilbud 
om hospitering forutsetter at spilleren er moden (sportslig, fysisk, mentalt og sosialt) for å 
trene med nivået over sin egen årsklasse. Jo yngre spilleren er, dess viktigere er det å ta 
hensyn til dette når hospiteringstilbud vurderes.  
 
→ Hospitering kommer i stand etter anbefaling fra spillerens trener, og skal avtales 
direkte med treneren på laget som det skal hospiteres med. Det er en selvfølge at 
man avklarer dette med spilleren selv og ikke minst hans/hennes foresatte. 
→ Ved uenigheter skal klubbens trenerkoordinator eller spillerutvikler avgjøre videre 
handling. 
 
Hospitering i GRUE FOTBALL skal foregå etter følgende prinsipper: 
1. Spillere skal i prinsippet hospitere i årsklassen over sin egen. Dersom det i praksis ikke 
fins lag i årsklassen over, eller nivået i denne årsklassen ikke gir de utfordringer en 
hospiteringsordning skal gi, kan spillere hospitere i lag to år over sin egen årsklasse. 
 
2. Hospitering kommer normalt i tillegg til trening og kamp i egen årsklasse, eller på en 
slik måte at spilleren erstatter noen treninger og/eller kamper med trening/kamper på eget 
lag. Spilleren skal imidlertid normalt ha tilholdssted i lag i egen årsklasse. Talentfulle 
jenter kan hospitere på guttelag. 
 
3. Når en spiller er vurdert god nok for hospitering i kamp, skal spilleren spille minst 
en omgang. En spiller som hospiterer er ikke med for å sitte reserve eller være innbytter i 
tilfelle andre blir skadet. 
 
4. Hospitering kan i prinsippet foregå på alle nivåer, dog ikke for spillere yngre enn 
eldste miniklasse. Jo yngre spillerne er, dess viktigere er det at hospitering kommer i 
tillegg og ikke som erstatning til deltakelse på eget lag. 
 
5. Hospitering skal avklares mellom trenerne på de respektive lag og i 
overensstemmelse med spilleren selv, foreldrene og eventuelt 
trenerkoordinator/spillerutvikler. 


