
Øktplan Skeid barnefotball – organisert egentrening 
Vi trener i stasjoner med 4 barn og 1 voksen pr stasjon.  

Spillerne jobber i 8 - 10 minutter pr stasjon og så roterer de videre til neste stasjon, for 
eksempel fra stasjon A til stasjon B, fra stasjon B til stasjon C og så videre. Økta varer i ca 60 
minutter. Det er hovedtrener (eller den voksne som på en gitt økt fungerer som 
hovedtrener) som styrer tiden.  

Hovedtrener skal også følge med på at spillerne forlater området så snart banetiden på 
Nordre Åsen er over.  

Nedenfor er det er forslag til aktiviteter som kan gjøres på stasjoner for egentrening. 
Hovedtrener kan bruke forslagene til inspirasjon for sin øktplan. Hovedtrener har ansvaret 
for å kommunisere konkret plan for hver treningsøkt ut til spillere og frivillige 
foreldreassistenter slik at de kan sette seg inn i dette på forhånd.  

Egentrening på stasjoner kan oppleves som monotont og fjernt fra den vanlige 
fotballaktiviteten, så alt som kan medvirke til konkurranse og spenning hjelper. Sørg for å 
legge inn et konkurranseelement i alle aktiviteter for å holde oppe kvaliteten og intensiteten 
på de respektive stasjonene. Tell antall touch i triksing, ta tiden, tell antall vellykkede 
pasninger osv. 

Forslag stasjon A – pasningsspill i gruppe på 4 
Øve vinkler, timing, kvalitet i pasning 

https://youtu.be/X1eI5AXj5-s 

 
Forslag stasjon B – pasningsspill i gruppe på 4 
Øve vinkler, timing, kvalitet i pasning 

https://youtu.be/BzT7wMNwiMs 

 
Forslag stasjon C – orientering i forkant 
https://youtu.be/pI-Mj-5ueKk 

 
Forslag stasjon D – grunnform og teknikk  
https://youtu.be/9GSbW0rR3EU 

Eller 

https://youtu.be/E1hOCg2SBVY 

 

Forslag stasjon  E – ballkontroll (triksing/Ronaldinho)  
https://youtu.be/jJQkrmEKP6w 



https://youtu.be/cYceh5Ew6xk 

 

Forslag stasjon F – ballkontroll (8-tallet/teknikkprogrammet)  
https://youtu.be/RyOUICM5bbo 

https://youtu.be/PHO8z7TVVZc 

 
Forslag stasjon  G  –  hurtige føtter (retningsforandring og start-stopp) 
https://youtu.be/dSMIXHmMQxo 

https://youtu.be/oHVIlm_XFq8 

 
Forslag stasjon  H –  fotballtennis  
https://youtu.be/-awydKcDVe4 

 

Forslag stasjon I – avslutninger 
https://youtu.be/jPyVUqTb2jQ 

 

 

Alle disse aktivitetene ligger også i spillelista “Egentrening” på kanalen Skeid egentrening 
G08  

 

 

 


