
NFF ønsker å øke og forbedre fotballaktiviteten for barn og unge. Den beste måten å gjøre det på finner du her!

smålagsspillsmålagsspill



HVa ER smålagsspill?HVa ER smålagsspill? HVORFOR smålagsspill?HVORFOR smålagsspill?

UTFORDRiNgENUTFORDRiNgEN

I barne- og 

ungdomsfotballen 

bør det spilles 

smålagsspill, i bygd 

og by, året 
rundt!

Bli med 
på det store 

nasjonale «laget» 
som bidrar til å skape 

enda mer fotball-
aktivitet!

Med smålagsspill mener vi primært fotballspill 5 mot 5 inkludert 
keepere, 4 mot 4, eller 3 mot 3 med eller uten keepere.

Det er den mest grunn
leggende fotballaktiviteten 
for absolutt alle

Spillerne er involvert i reelle 
situasjoner hele tiden

Mange ballberøringer gir 
engasjement og raskere læring

Kort vei til mål gir mange 
avgjørende angreps og 
forsvarssituasjoner

En morsom opplevelse der  
og da

✔

✔

✔

✔

✔

Gir stor mengde fotball
aktivitet og gode forut
setninger for å utvikle 
fotballferdigheten

Spesifikk utøvelse av 
fotballens kjerne: fotball 
ferdighet = valg og utførelse

Felles for alle gode fotball
spillere er at de har en meget 
stor mengde smålagsspill bak 
seg fra tidlig alder

✔

✔

✔

Få flest mulig til å spille mest 
mulig smålagsspill

i laget og i klubben

på trening og utenom 
trening

ved å lage turneringer så 
ofte som mulig – og i ulike 
varianter

ved å utnytte alle spilleflater 
som finnes

ved å dele opp større bane
flater i mange små baner

ved å utnytte mer tid og 
flere tidspunkter til slik 
aktivitet

ved å sette sammen lag 
på forskjellige måter, for 
eksempel innen én årsklasse, 
eller ved å blande flere 
årsklasser 

ved å satse på rene jentelag 

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔
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ORgaNisERiNgENORgaNisERiNgEN

Noen tips når antall 

spillere ikke «går opp»
La en av spillerne være med 

på det laget som til enhver 

tid har ballen. 

Hvis det ene laget har en 

spiller mindre, kan det ha 

med keeperen som ute

spiller når laget har ballen. 

Bakerste spiller kan være 

keeper når laget ikke er i 

angrep.

La gjerne dem som er lengst 

framme ferdighetsmessig 

spille med en spiller mindre.

✔

✔

✔

✔

Her ser du eksempler på hvordan en kan organisere smålagsspill med 
ulikt antall spillere i spillergruppa på en halv fotballbane. For barn er 
god organisering viktigere enn mye instruksjon. Utgangspunktet er 
at en alltid skal ha tre til fem spillere på hvert lag. 

6–15 spillere
Dette gir en god ramme 
for STOR aktivitet. Her kan 
treneren enkelt dele i to eller 
tre lag – avhengig av antallet.

Ved en tredeling av gruppa kan 
to lag spille mot hverandre og 
ett lag gjennomføre avslutnings
trening. Så rulleres det 
kontinuerlig. Kampenes lengde 
kan være 5–10 minutter.

16–25 spillere
20 spillere skal gi LIKE 
STOR aktivitet som i forrige 
eksempel. Treneren kan dele 
gruppa i fire lag og ha to 
kamper samtidig. Et annet 
alternativ er at to lag spiller og 
to lag trener på eksempelvis 

pasning – mottak – skudd. 
Legg merke til hvor mye 
plass det er igjen på en 

halv fotballbane! Husk 
å rullere! Hvis dere 
mangler fotballmål, 
bruk kjegler.
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Denne organiseringsformen 
kan gjøres på lagstreninger, på 
treninger på tvers av lagene, 
på SFO, på skolen og som egne 
turneringer. Er trenere, lærere 
og spillere «drillet» i dette 
– lover vi dere god fotball
aktivitet. 

TURNERINGSSPILL  
«MED KLOKKA»
20–60 spillere
Et stort antall spillere på en 
halv bane kan lett bli kaotisk 
og ende med dårlig aktivitet. 
Men med enkle grep vil verken 
trenere eller spillere oppleve 
det slik. Det krever imidlertid 
stram regi fra gang til gang. La 
oss ta eksempelvis 60 spillere på 
treninga:

Alle trenere/aktivitetsledere 
møter 10 minutter før 
oppstart for å organisere 
banene.

Lag 6 baner: 12 lag á 
4 spillere + keeper.

Én voksen har ansvaret 
for 1 bane og 2 lag. Ett av 
lagene på hver bane får 
overtrekksvester! 

Kjenner dere spillerne, skap 
jevne lag!

5–10 minutters kamper. 
Alle lag med vester flytter 
seg en bane med klokka til 
ny kamp.

Etter 3 kamper kan en ha 
aktiv «pause» med annen 
ferdighetstrening på hver 
bane.

Etter eksempelvis 10 minutter 
flytter draktlagene seg igjen 
og de 3 siste kampene av 
totalt 6 kamper settes i gang.

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Sats på smålagsspill fordi det 
ivaretar fotballens egenart 
og kjerne! 

Grip muligheten til å utnytte 
dette enkle budskapet – og 
ta den unike sjansen til å 
heve kvantitet og kvalitet 
i fotball aktiviteten!

Legg vekt på pasningsspill og 
samspill!

Bidra til mer smålagsspill på 
laget ditt og i klubben din!

Lykke til!

✔

✔

✔

✔

Bruk foreldrene!
I barnefotballen er foreldrene 

ofte ivrige tilskuere på trening. 

Men mange føler seg ikke 

trygge nok til å bidra på 

treningsfeltet. Inkluder dem! 

La dem for eksempel få 

ansvaret for en bane eller et 

lag hver under spillet.

Følg med på NFFs nettsider:  
www.fotball.no/breddefotball

Kjøp NFFs DVD om barnefotball: «Treningsøkta». 
Bestilles på http://nettbutikk.fotball.no. 
Den vil gi deg de viktigste retningslinjene for god 
aktivitet i barnefotballen. 

Vi anbefaler også Aktivitetslederkurs - 
Barnefotball. Ta kontakt med fotballkretsen!

Se NFFs Femmerfotballbrosjyre som kan lastes ned 
fra www.fotball.no/breddefotball
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