
Eksempler på hvilke øvelser kan man gjøre i denne perioden 

 

Retningslinjer:  

Nedenfor finner du en liste over eksempler på mulige øvelser/trening man kan 

gjennomføre i oppstartsperioden. Disse øvelsene følger automatisk retningslinjene 

på bla. to meter og maks fire spillere (i tillegg til trener) i én gruppe. Vær likevel nøye 

med å sette deg inn i retningslinjer og anbefalinger, slik at vi er så nøyaktige som 

mulig i smittevernet.  

 

Øvelse 1:  

Felles styrketrening. Se styrketreningsprogram koronaperiode (eget vedlegg).   

 

Øvelse 2:  

Løpetrening: 

• Mediumintervaller. 4x4min. Ca. 2min pause. Oppvarming i ca. 10min. 

Når dere er ferdig skal dere være skikkelig slitne i pusten. 

• Repetert sprint. Kan gjøres på fotballbane eller som en joggetur. 

Varm opp godt - gjerne 20min. Pass på at du er god og varm og 

ganske svette og andpusten før du starter sprintingen. Du burde ha 

til sammen 20 sprints på 30-50m. Jogg rolig i ca. ett minutt før du 

gjør neste sprint. Det er viktig å sprinte maksimalt, samtidig er det 

veldig viktig å kjenne på hva kroppen tåler. 

• Langintervaller. 3x8min. Ca. 2min pause. Oppvarming i ca. 10min. 

Når dere er ferdige, skal dere føle at dere har jogget fort lenge, og at 

beina er slitne. 

• Kortintervaller. 10x1min. Ca. 30sek pause. Oppvarming i ca. 10min. 

Når dere er ferdige, skal dere være slitne i beina og føle dere har 

melkesyre. 

• Mediumintervaller. 4x4min. Ca. 2min pause. Oppvarming i ca. 10min. 

Når dere er ferdig skal dere være skikkelig slitne i pusten. 



- Løp over banen på tvers ellers langs (avhengig av plass) 

- Ha en forholdsvis skarp vending, slik at spillerne beholder to meter avstand 

mellom dem 

- Kan gjøres kort, som sprinter, eller flere løp etter hverandre 

- Eksempel 1: 20x maksimal sprint med 1min pause 

- 4x4min med 2min pause 

 

Øvelse 3:  

Agilityløype med fokus på sprint, retningsforandring og koordinasjon:  

- Sett opp en lengre agilityløype, hvor det kreves at spillerne sprinter kort, 

retningsforandrer hyppig, sprinter lengre avstander, hopper og utfordres 

motorisk (for eksempel i stige) 

 

Øvelse 4:  

Sjef over ballen:  

- Oppfordre spillere til å føre med ulike teknikker (høyre, venstre, utside, innside, 

osv.) 

- Pass på at de orienterer seg, slik at de ikke er for nære andre spillere 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Øvelse: 5  

Pasningsøvelse innenfor retningslinjene: Y-pasning 

(Bilde er naturlig forstørret, og er ikke representativt mtp. Størrelse på 

pasningsøvelsen. Stiplet linje er ballbanen, heltrukket linje er løpebanen til spileren. 

Spiller beveger seg etter ball) 

 

- Sett opp en Y-pasningsøvelse, med store avstander (minst 10m mellom hver 

kjegle). Man rullerer etter der man spiller ball. Legg gjerne på veggspill.  

- Slike pasningsøvelser kan også benyttes til hurtighets- eller kondisjonstrening.  

- Andre type pasningsøvelser anbefales på det sterkeste, men det er viktig at 

rulleringen skjer slik at man aldri kommer nærmere enn to meter 

- Her er det store muligheter til å variere på teknisk utførelse. For eksempel lengre 

pasninger, utside, innside, medtak, motta, tempo i ball, tempo i bein, osv.  

 

Øvelse 6:  

«Formasjonstrening:  

- Det kan fint trenes «taktisk» for de eldste lagene 

- Oppspillsvarianter eller annen shadow-trening 

- Pass også her på avstander 

 



Øvelse 7:  

Skuddtrening:  

- Lag en kort kø (med god avstand) 

- Her kan det gjøres varieres litt. For eksempel veggspill med skudd på direkten, 

enkel dribling med påfølgende skudd eller pasning ut til sidespiller som slår et 

innlegg til førstnevnte spiller.  

 

Øvelse 8:  

Fotballtennis:  

- Pass på at det kun er to på hvert lag 

- Forbudt med heading 

- Sett gjerne opp en midtsone som spillerne ikke kan krysse (slik at det bare blir én 

spiller i hver sone – fire soner) 

 

Øvelse 9:  

«Teknisk trening»:  

- Alle former for teknisk trening tillates 

- Stor teknikksirkel 

- Langpasning 

- Triksinger til hverandre 

 

NFF har også satt opp en del øvelser i treningsøkta, som er tilpasset smittevernreglene.  

Øvelsene finner dere her 

 

 

Lykke til! 

https://no-fotball.s2s.net/library.php?section=library&subsection=practices&lid=55&network_id=64&free=1

