
Tine Fotballskole Vikersund fotball 19. til 21.8.2011. øvelser

i angrepl avslutning

1. Skudd i boksen. Del gruppa i 2 lag, lag en «boks» med 4 kinahatter i en avstand fra
6 til 20 m fra mål avhengig av alder på gruppa, boksen er 4 x 4 m. Instruktør stiller
seg ved siden av mål og sender baller inn i boksen der en etter en løper frem og
skyter, det andre laget samler baller og legger tilbake til instruktør. Det lag som har
flest mål på for eksempel 2 minutter er vinner. Artig øvelse for alle trinn.

2. Avslutninq x 3. Alle spillerne stiller seg på rekke ca 15 m fra mål. Instruktør står ved
siden av mål, sender ball 1 trillende rett mot spiller som skal avslutte på første, spiller
fortsetter fremover og for en ny ball sprettende, avslutte på volley, spiller fortsetter og
for ball 3 på hodet for avslutning. Vanskelig for de under 10 år.

3. Skudd med fokus på plasserinq. Sett opp kjegler en meter fra hver stang, skudd fra
varierende hold, kun mål når ballen går i mellom stang og kjegle, passer for yngste

grupper.

4. Spill med avslutninq. Del i 2 lag liten bane, store mål. Hvert lag har kun et begrenset

antall touch før det må avsluttes (for eksempel 4-5) ballen går over til det andre laget
ved avslutning eller hvis antall touch overskrides. Gir med trykk fra instruktør mye
avslutninger og høyt tempo. Fra 10 år og oppover.

5. Pasninq, skudd. Spillerne stiller seg opp i god avstand fra mål med ball, instruktør
står mellom spillerne og mål i forskjellig avstand og vinkel, spiller sender ballen til

instruktør og starter, ballen slås tilbake og det avsluttes før en satt linje foran mål. De
eldste avslutter alltid på første, de yngste kan føre frem til en linje.

6. Divisionsskvtinq. Nett inne i målet må treffes uten at ballen er nær bakken, start fra

for eksempel 3m, de som klarer dette går ut til neste kjegle (rykker opp en divisjon)
de som bommer blir stående eller rykker en tilbake. For de eldste kan kjegle lengst

unna være ca 25 m fra mål. Tilpass etter alder og dyktighet.



7. Innsidepasninq: Ikke noen avslutningsøvelse men morsom for de fleste trinn, 2 og 2
sammen, sett en ball på en kinahatt, det skal slås en pasning fra en gitt avstand som
skal treffe ballen på kinahatten. (avstand kan være fra 3 m for de minste til 12 m for
de eldste) den samme ballen skal alltid ligge på hatten og den som skyter den ned

må legge den opp igjen. Den spilleren som ikke skyter står bak kinahatten og tar med
seg den ballen som hele tiden skytes med og fører denne tilbake til der skuddene
skal tas fra slik at de skyter annenhver gang. Går det ikke opp med par, spiller det
ingen rolle om noen lag har 3.

Viktiq for alle øvelsene, instruer og lær bort, spesielt hvis de ikke får ting til, skryt og
ros er veldig viktig, ta pauser, spill mye vanlig spill.

Kjell Skretteberg


