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Nr 1 – KEEPER 
Kjennetegn: 
En atlet med god spilleforståelse. Bidrar til å skape en trygghet i laget gjennom sin kommunikasjon. 
Han er en ledertype som er bestemt og tydelig og han er tøff psykisk og fysisk. Han har en «ekstrem» 
ferdighet og han må ha være god med ballen i beina. 

Arbeidskrav i rolle  
Prioriterte oppgaver: 1) Hindre mål 2) Hindre målsjanser 3) Bidra til å score mål 

 
A1 
Angrep 
Oppspill 

Holde ballen i laget.  Godt 
overblikk, og dyktig på å spille på 
umarkert spiller. Mestrer å spille 
over første pressledd ut i korridor 
og presise, lange igangsettinger. 

F1 
Forsvare 
Oppspill 

Ha fokus på bakrommet. Se mulige 
løp og opprettholde verbal 
kommunikasjon. 

A2 
Angrep 
Ankomst 

God verbal taktisk kommunikasjon. 
Posisjonere seg høyt i banen. 
Plukke gjennombrudd. Være 
tilgjengelig for vendespill. 

F2 
Forsvare 
Ankomst 

Hindre gjennomspill. Posisjonering 
på banen og i målet. 

A3 
Angrep 
Scoring 

God verbal taktisk kommunikasjon. 
Posisjonere seg for gjennombrudd 

F3 
Forsvare 
Scoring 

Blikk på ball. Sideforskyvning. 
Avskjære vinkel. Gjøre seg stor 1v1. 
Kommunikasjon i boks. 
 

O1 
Omstilling 
Forsvar 

Vurdere posisjonering, hindre 
gjennomspill 

O2 
Omstilling 
Angrep 

Vurdere tid og sted for igangsetting. 
Posisjonering for å være spill punkt i 
vendespill 
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Nr 2 – VENSTRE BACK 
Kjennetegn: 
Han er venstrebent og innehar en stor løpskapasitet, er god 1v1 defensivt, er sterk og en god 
pasningspiller. Han har et meget godt innlegg og er offensiv i tankegangen.  

I tillegg kan han være meget god på å slå frispark, cornere, kaste lange innkast og har ekstrem fart. 

Arbeidskrav i rolle  
Prioriterte oppgaver: 1) Komme til innleggs- og avslutningsmuligheter. 

2) Bidra til å skape målsjanser 3) Hindre innlegg/målsjanse 
 

A1    
Angrep 
Bearbeiding 

Holde bredde og vise interesse for 
ballen. Være rettvendt, riktig 
kroppsstilling og se etter 
prioriterte rom i tråd med lagets 
retningslinjer. Ha kontroll på 
ballen. Presis pasningsfot. Flink til 
å vurdere risiko 

F1 
Forsvare 
Oppspill 

Ligge i planlagt formasjon og følge 
lagets retningslinjer i form av press.  
Falle ordentlig inn bak, dersom 
midtstopper går i duell. 

A2    
Angrep 
Ankomst 

Prioritere pasningsvalg i bakrom, 
mellomrom, rettvendt spiller som 
kommer løpende i rom og tilslutt 
evt. å ta med seg ballen og dra av 
motspiller 1 mot 1. 

F2 
Forsvare 
Ankomst 

Kommunisere om press på 
motstanderlagets spiller med ball. 
Når en har kontroll på eget 
lagspress må en ta en avgjørelse på 
fall/press. Sikre korridor områdene 
for gjennombrudd. Om 
midtstopper går i duell må back 
komprimere 

A3 Angrep 
Scoring 

Skape overtall på ballside, eller 
trekke inn og gjenskape avstander 
i off. markering. Innlegg i tråd med 
lagets retningslinjer 

F3 
Forsvare 
Scoring 

Les ballførers fot og blikk. Hindre 
mål. Om ballfører er i korridor bør 
en lede ballfører ut mot sidelinjen. 
Være på hugget og på ballside samt 
blokkere innlegg. 

O1 
Omstilling 
Forsvar 

Gjøre seg forberedt på å skjære av 
evt. løp eller å være en 
balansespiller 

O2 
Omstilling 
Angrep 

Komme tilbake i posisjon hvis en 
eventuelt har bidratt fremover og 
skaffe balanse i laget. 
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Nr 3 – MIDTSTOPPER 
Kjennetegn: 
Han har en god pasningsfot og spiller ellers enkelt og hurtig.  Han er helst venstrebent. Han er god til å 
ta av press med ball og skape overtall ved å angripe ledige rom. Han er en god førsteforsvarer som er 
flink til å lese spillet og er spesielt flink til å bryte foran. Han er en god hodespiller som er duellsterk og 
ønsker å blokkere skudd.  

Han må beherske soneforsvar godt. I tillegg kan han være en kaptein emne som står frem og leder 
med eksempel, en god verbal kommunikator som er en vinnerskalle. 

Arbeidskrav i rolle  
Prioriterte oppgaver: 1) Hindre mål 2) Hindre målsjanse 3) Bidra til å score mål 

A1    
Angrep  
Bearbeiding 

Vurdere igangsetning, spillbar, 
identifisere og utnytte ledige rom   
1. Bakrom (uten avskjæring) 2. 
Mellomrom (helst langs gress) 3. 
Enkel pasning for å bygge opp 
angrep 

F1 
Forsvare 
Oppspill 

Kommunikasjon, Bakrom kontroll, 
Tørre stå høyt, lese tidlig hvis press 
Avtar. 

A2 Angrep 
Ankomst 

Kommunikasjon, spillbar, offensiv 
posisjonering for vendespill og 
offensiv markering for å hindre 
overgang 

F2 
Forsvare 
Ankomst 

Kommunikasjon, hindre 
gjennomspill 

A3 Angrep 
Scoring 

Skape overtall på ballside, eller 
trekke inn og gjenskape avstander 
i off. markering. Innlegg i tråd med 
lagets retningslinjer 

F3 
Forsvare 
Scoring 

Hindre gjennomspill, feltarbeid, 
hindre mål 

O1 
Omstilling 
Forsvar 

Vurdere posisjonering, offensiv 
posisjonering for vendespill og 
offensiv markering for å hindre 
overgang 

O2 
Omstilling 
Angrep 

Vurdere igangsetning, spillbar, 
vende spill 
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Nr 4 – MIDTSTOPPER 
Kjennetegn: 
Han har en god pasningsfot og spiller ellers enkelt og hurtig.  Han er helst høyrebent. Han er god til å ta 
av press med ball og skape overtall ved å angripe ledige rom. Han er en god førsteforsvarer som er 
flink til å lese spillet og er spesielt flink til å bryte foran. Han er en god hodespiller som er duellsterk og 
ønsker å blokkere skudd.  

 Han må beherske soneforsvar godt. I tillegg kan han være kaptein emne som står frem og leder med 
eksempel, en god verbal kommunikator som er en vinnerskalle.  

Arbeidskrav i rolle  
Prioriterte oppgaver: 1) Hindre mål 2) Hindre målsjanse 3) Bidra til å score mål 

Angrep  
Bearbeiding 

Vurdere igangsetning, spillbar, 
identifisere og utnytte ledige rom   
1. Bakrom (uten avskjæring) 2. 
Mellomrom (helst langs gress) 3. 
Enkel pasning for å bygge opp 
angrep 

Forsvare 
Oppspill 

Kommunikasjon, Bakrom kontroll, 
lese. 

Angrep 
Ankomst 

Kommunikasjon, spillbar, offensiv 
posisjonering for vendespill og 
offensiv markering for å hindre 
overgang 

Forsvare 
Ankomst 

Kommunikasjon, hindre 
gjennomspill. Riktig posisjonering, 
Bryte foran. 
 

Angrep 
Scoring 

Skape overtall på ballside, eller 
trekke inn og gjenskape avstander 
i off. markering. Innlegg i tråd med 
lagets retningslinjer 

Forsvare 
Scoring 

Hindre gjennomspill, feltarbeid, 
hindre mål 

Omstilling 
Forsvar 

Vurdere posisjonering, offensiv 
posisjonering for vendespill og 
offensiv markering for å hindre 
overgang 

Omstilling 
Angrep 

Vurdere igangsetning, spillbar, 
vende spill 
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Nr 5 – HØYRE BACK 
Kjennetegn: 
Han er høyrebent og innehar en stor løpskapasitet, er god 1v1 defensivt, er sterk og en god 
pasningspiller. Han har et meget godt innlegg og er offensiv i tankegangen.  

 I tillegg kan han være meget god på å slå frispark, cornere, kaste lange innkast og har ekstrem fart.  

Arbeidskrav i rolle  
Prioriterte oppgaver: 1) Komme til innleggs- og avslutningsmuligheter. 

2) Bidra til å skape målsjanser 3) Hindre innlegg/målsjanse 
 

A1 
 Angrep  
Bearbeiding 

Holde bredde og vise interesse for 
ballen. Være rettvendt, riktig 
kroppsstilling og se etter 
prioriterte rom i tråd med lagets 
retningslinjer. Ha kontroll på 
ballen. Presis pasningsfot. Flink til 
å vurdere risiko 

F1 
Forsvare 
Oppspill 

Ligge i planlagt formasjon og følge 
lagets retningslinjer i form av press.  
Falle ordentlig inn bak, dersom 
midtstopper går i duell. 

A2 
 Angrep 
Ankomst 

Prioritere pasningsvalg i bakrom, 
mellomrom, rettvendt spiller som 
kommer løpende i rom og tilslutt 
evt. å ta med seg ballen og dra av 
motspiller 1 mot 1. 

F2 
Forsvare 
Ankomst 

Kommunisere om press på 
motstanderlagets spiller med ball. 
Når en har kontroll på eget 
lagspress må en ta en avgjørelse på 
fall/press. Sikre korridor områdene 
for gjennombrudd. Om 
midtstopper går i duell må back 
komprimere 

A3  
Angrep 
Scoring 

Skape overtall på ballside, eller 
trekke inn og gjenskape avstander 
i off. markering. Innlegg i tråd med 
lagets retningslinjer 

F3 
Forsvare 
Scoring 

Les ballførers fot og blikk. Hindre 
mål. Om ballfører er i korridor bør 
en lede ballfører ut mot sidelinjen. 
Være på hugget og på ballside samt 
blokkere innlegg. 

O1 
Omstilling 
Forsvar 

Gjøre seg forberedt på å skjære av 
evt. løp eller å være en 
balansespiller 

O2 
Omstilling 
Angrep 

Komme tilbake i posisjon hvis en 
eventuelt har bidratt fremover og 
skaffe balanse i laget. 
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Nr 6 – SENTRAL MIDTBANE 
Kjennetegn: 
Han er løpssterk, duellsterk, en god hodespiller som spiller enkelt. Han har en god langpasningsfot og 
taktisk forståelse av rollen som anker i 4-3-3 eller dyp sentral i 4-4-2.  

I tillegg kan han være kaptein emne, som står frem og leder med eksempel, en god verbal 
kommunikator som er en vinnerskalle.  

Han er flink til å opprettholde lagets posisjonelle balanse. 

  

Arbeidskrav i rolle  
Prioriterte oppgaver: 1) Ta kontroll over spillet 2) Hindre målsjanse 3) Bidra til å skape målsjanse 

A1 
Angrep  
Bearbeiding 

Spillbar for stopper/back, være 
orientert, ta av press i mottak, 
sikkert pasningsvalg, pasning 
fremover hvis mulig 

F1 
Forsvare 
Oppspill 

Komme seg på rett side, hurtig 
gjenvinning 

A2  
Angrep 
Ankomst 

Høyere risiko, være kreativ, 
raskere handlingsvalg/tankegang, 
færre touch 

F2 
Forsvare 
Ankomst 

Balansert forsvarsspill, riktig 
posisjonering, være våken på 
pasningsbrudd, side forskyve etter 
ball, dirigere laget for å holde rett 
balanse. Tydelig kommunikasjon 
via gode pressaksjoner. 

A3 Angrep 
Scoring 

Være tilgjengelig i returrom, 
oppfatte og utnytte bakrom hos 
motstander, se etter 
avslutningsmulighet 

F3 
Forsvare 
Scoring 

Duellklar, tydelig kommunikasjon, 
se etter motspillere, hurtig 
handlinger, skape fordel i duellspill 

O1 
Omstilling 
Forsvar 

Vurdere posisjonering, hindre 
gjennomspill, rett side, hurtig 
gjenvinning 

O2 
Omstilling 
Angrep 

Vurdere igangsetning, spillbar, 
kjapt i lengderetning 
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Nr 7 – INDRELØPER 
Kjennetegn: 
Boks til boks spiller svært løpssterk. Skal ofte gå på løp inn bak motstanders forsvar. Er god 1v1 begge 
veier. Rå i omstilling defensivt og gjenvinningsfase. Han har en god fot og kan passere motstandere på 
begge sider. God pasningsfot og flink til å komme ut av trange situasjoner.  

  I tillegg må han være disiplinert i det defensive arbeidet og god 1F. 

 

Arbeidskrav i rolle  
Prioriterte oppgaver: 1) Gå ofte på bakroms løp 

2) Ofte i avslutningsposisjon 3) Omstilling defensivt/gjenvinning 
 

A1 
 Angrep  
Bearbeiding 

Finne god utgangsposisjon i 
mellomrom med riktig vinkel i 
forhold til 1A.  

F1 
Forsvare 
Oppspill 

Kommunikasjon. Lede utover eller 
ut av banen. Sidestille. Ta ut 
nærmeste spiller ved spill på 
motsatt side, kommunisere med 
sentral MB. Maks ½ bane bredde i 
press. 

A2  
Angrep 
Ankomst 

Gå på løp inn bak forsvaret. 
Utnytte rom og bli rettvendt i 
oppspill mellomrom.  

F2 
Forsvare 
Ankomst 

Kommunikasjon, lede ut i korridor. 
Hindre innlegg- og 
skuddmuligheter 

A3  
Angrep 
Scoring 

Avslutte angrep. Være i boks ved 
innlegg 

F3 
Forsvare 
Scoring 

Hindre gjennomspill, følge 
motstanders back, hjelpe back 

O1 
Omstilling 
Forsvar 

Jobbe knall hardt etter ball tap. 
Gjenvinn ball eller tøffe returløp. 

O2 
Omstilling 
Angrep 

Klar til kontring. Ofte tøffe løp inn i 
bakrommet, også når motstander 
ligger lavt. 
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Nr 8 – INDRELØPER 
Kjennetegn: 
Boks til boks spiller svært løpssterk. Skal ofte gå på løp inn bak motstanders forsvar. Er god 1v1 begge 
veier. Rå i omstilling defensivt og gjenvinningsfase. Han har en god fot og kan passere motstandere på 
begge sider. God pasningsfot og flink til å komme ut av trange situasjoner.  

  I tillegg må han være disiplinert i det defensive arbeidet og god 1F. 

Arbeidskrav i rolle 
                             Prioriterte oppgaver: 1) Gå ofte på bakroms løp 
2) Ofte i avslutningsposisjon 3) Omstilling defensivt/gjenvinning 

 
 
 

A1 
 Angrep  
Bearbeiding 

Finne god utgangsposisjon i 
mellomrom med riktig vinkel i 
forhold til 1A.  

F1 
Forsvare 
Oppspill 

Kommunikasjon. Lede utover eller 
ut av banen. Sidestille. Ta ut 
nærmeste spiller ved spill på 
motsatt side, kommunisere med 
sentral MB. Maks ½ bane bredde i 
press. 

A2  
Angrep 
Ankomst 

Gå på løp inn bak forsvaret. 
Utnytte rom og bli rettvendt i 
oppspill mellomrom.  

F2 
Forsvare 
Ankomst 

Kommunikasjon, lede ut i 
korridor. Hindre innlegg- og 
skuddmuligheter 

A3  
Angrep 
Scoring 

Avslutte angrep. Være i boks ved 
innlegg 

F3 
Forsvare 
Scoring 

Hindre gjennomspill, følge 
motstanders back, hjelpe back 

O1 
Omstilling 
Forsvar 

Jobbe knall hardt etter ball tap. 
Gjenvinn ball eller tøffe returløp. 

O2 
Omstilling 
Angrep 

Klar til kontring. Ofte tøffe løp inn 
i bakrommet, også når 
motstander ligger lavt. 
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Nr 9 – HØYRE KANT 
Kjennetegn: 
Ekstrem 1v1 ferdighet. Han har en god fot og kan passere motstandere på begge sider. Stort finte 
repertoar. Han er god 1v1 offensivt, har god fart og har et godt skuddbein - en målscorer.  

Han kan være meget god på å slå frispark og cornere, ha ekstrem fart.  

I tillegg må han være disiplinert i det defensive arbeidet og god 1F. Ofte hjelpe til defensivt sammen 
back. 

Arbeidskrav i rolle 
Prioriterte oppgaver: 1) Komme til innleggs- og avslutningsmuligheter. 

2) Bidra til å skape målsjanser 3) Hindre gjennombrudd 
 

Angrep 
Oppspill 

Holde eller gjenskape bredde. Stå 
rettvendt og skyve noe over hvis 
ballen er på motsatt side. Stå klar 
for bakromspasning 

Forsvare 
Oppspill 

Kommunikasjon. Lede utover eller 
ut av banen. Sidestille. Ta ut 
nærmeste spiller ved spill på 
motsatt side, kommunisere med 
sentral MB. Maks ½ bane bredde i 
press. 

Angrep 
Ankomst 

Kommunikasjon.  Holde bredde. 
Komme på løp, men vurdere hvilke 
løp vi tar. True bakrom eller møte 
for å få ball 

Forsvare 
Ankomst 

Kommunikasjon, lede ut i korridor. 
Hindre innlegg- og skuddmuligheter 

Angrep 
Scoring 

Komme til innleggs posisjon. Eller 
komme på avslutning selv ved 
skjære inn i banen og skyte 

Forsvare 
Scoring 

Hindre gjennomspill, følge 
motstanders back, hjelpe back. 

Omstilling 
Forsvar 

Trekke inn. Sprint på ballside. Prøve 
å vinne ball hurtig. Endre 
posisjonering ned til midtstrek. 

Omstilling 
Angrep 

Klar til kontring. Trekke ut bredt. Se 
etter ledig bakrom, evt stikke i 
bakrommet 
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Nr 10 – SPISS 
Kjennetegn: 
Han har en god spilleforståelse, ok skuddfot, god nærteknikk og kan fange opp og holde på ballen. Han 
er flink til å skape målsjanser til sine medspillere og kommer til sjanser selv.   

Han kan være en og en meget god hodespiller. En sterk dødballspiller både offensivt og defensivt  

I tillegg må han være disiplinert i det defensive arbeidet og god 1F. 

Arbeidskrav i rolle 
Prioriterte oppgaver: 1) Skåre mål. 2) Komme til målsjanser 3) Sette et godt 1F-press.   

A1  
Angrep  
Bearbeiding 

Skape bredde foran stopper. 
Posisjonere seg for å skape 
overtall på ballsidestopper. Ved 2 
spisser må 10-eren alltid møte. 
Verne om ball feilvendt. 

F1 
Forsvare 
Oppspill 

Smal utgangsposisjon. Bueløp, 
steng mulighet for spillvending via 
målvakt. Lede ut i halvrom. Sprint i 
pasningsveien til målvakt. Forsøk å 
vinne ball. Kommunikasjon for å 
stenge pasningsvei til motstanders 
midtbaneanker. Juster presshøyde 
til midtbanestrek hvis laget blir 
løpende mye etter, hvil der. 

A2   
Angrep 
Ankomst 

Kommunikasjon.  Skape dybde.  
Komme på løp, men vurdere hvilke 
løp som er mest hensiktsmessig. 
True bakrom eller møte for å få 
ball. Evne å skape noe på 
egenhånd 

F2 
Forsvare 
Ankomst 

Kommunikasjon, lede ut i korridor. 
Hindre skuddmuligheter. Være klar 
til kontring. 

A3   
Angrep 
Scoring 

Komme til avslutningsposisjon og 
raske avslutninger. Utrette 
farlighet 1v1. Søke opp 1.sone ved 
innlegg, vinnervilje i duellspill 

F3 
Forsvare 
Scoring 

Markere ut eventuelt dypt spill 
punkt for motstander.  En skal 
alltid strekke. Klar til å gå på 
kontring/overgang, evt. klarere på 
cornere. 

O1 
Omstilling 
Forsvar 

Trekke inn. Sprint på ballside. 
Prøve å vinne ball hurtig. Endre 
posisjonering ned til midtstrek hvis 
laget mislykkes med hurtig 
ballerobring. 

O2 
Omstilling 
Angrep 

Være klar til kontring. Se etter ledig 
bakrom, vern om ball hardt 
feilvendt, søk rettvendt spiller. 
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Nr 11 – VENSTRE KANT 
Kjennetegn: 
Ekstrem 1v1 ferdighet. Han har en god fot og kan passere motstandere på begge sider. Han er god 1v1 
offensivt, har god fart og har et godt skuddbein - en målscorer.  

Han kan være meget god på å slå frispark og cornere, ha ekstrem fart.  

I tillegg må han være disiplinert i det defensive arbeidet og god 1F. 

Arbeidskrav i rolle 
Prioriterte oppgaver: 1) Komme til innleggs- og avslutningsmuligheter. 

2) Bidra til å skape målsjanser 3) Hindre gjennombrudd 
 

A1 
Angrep 
Bearbeiding  
 

Holde eller gjenskape bredde. Stå 
rettvendt og skyve noe over hvis 
ballen er på motsatt side. Stå klar 
for bakromspasning 

F1 
Forsvare 
Oppspill 

Kommunikasjon. Lede utover eller 
ut av banen. Sidestille. Ta ut 
nærmeste spiller ved spill på 
motsatt side, kommunisere med 
sentral MB. Maks ½ bane bredde i 
press. 

A2 
Angrep 
Ankomst 

Kommunikasjon.  Holde bredde. 
Komme på løp, men vurdere hvilke 
løp vi tar. True bakrom eller møte 
for å få ball 

F2 
Forsvare 
Ankomst 

Kommunikasjon, lede ut i korridor. 
Hindre innlegg- og 
skuddmuligheter 

A3 
Angrep 
Scoring 

Komme til innleggs posisjon. Eller 
komme på avslutning selv ved 
skjære inn i banen og skyte 

F3 
Forsvare 
Scoring 

Hindre gjennomspill, følge 
motstanders back, hjelpe back. 

O1 
Omstilling 
Forsvar 

Trekke inn. Sprint på ballside. 
Prøve å vinne ball hurtig. Endre 
posisjonering ned til midtstrek. 

O2 
Omstilling 
Angrep 

Klar til kontring. Trekke ut bredt. Se 
etter ledig bakrom, evt stikke i 
bakrommet 
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SPILLMODELL SVELVIK:   
Svelvik skal spille med et hardt press på motstanderne, helst så høyt som mulig. Det krever spillere som er press- 
og taklings villige, som leser spillet godt og som har stor arbeidsmoral. Vi presser utover, det vil si at vi alltid skal 
ha motstander ut til sidene for ballerobring. Formasjon kan variere, men prinsippene er tydelige.  

Lagets prinsipper i forsvar:  

Sett en side i presset, hindre spillvending, skape overtall på siden, spurte i forflytning og press, aggressiv 
1.forsvarer uten å bli dratt av, presse pasningsveier, maks 1/2 bane bredde og 1/4 banelengde i press, markering 
på ball og/eller målside  

- Dette presset skal gi oss overganger, helst så høyt som mulig i banen. I en del kamper vil det være smart å 
starte presset etter at motstander har satt i gang, eller på en foretrukken side eller høyde.  - Et lavt press vil 
kunne være nyttig i de kampene hvor motstander har tregt forsvar, få balansespillere sentralt i banen, eller er 
veldig utrygge i sitt etablerte angrepsspill. - I vårt forsvarsspill spiller vi en ren sone når vi ligger etablert og lavere 
i banen, men alltid med tydelige presspillere som gir signal om når vårt press intensiveres over hele banen. 
Modige forsvarere som da krymper mellomrom og klarer å forsvare seg i bakrom ved avklaringer fra motstander.  

Lagets prinsipper i angrep:  

Svelvik ønsker å angripe motstander direkte og umiddelbart. Det krever svært god omstillingsevne fra forsvar til 
angrep. Det krever avklarte valg for ballfører og spilleren som skal ta imot ballen. Det krever løpsvillighet fra 
mine medspillere.   

-  1. Svelviks hovedmål skal alltid være å gå direkte for å score mål. Det er sjelden direkte bakrom fungerer, men 
det skal alltid ligge som den første muligheten du som spiller vurderer, spesielt ved avklaringer.  

- 2. Mellomrommet, og helst da sentralt i banen er nøkkelen for å nå neste fase og skaffe gjennombrudd. Å få 
spillere rettvendt i mellomrommet er et viktig delmål. Det skal alltid være avklart hvem som har ansvaret for å 
komme seg dit, og ballen skal alltid spilles inn dit, fra alle posisjoner. Jo kortere pasninger vi trenger for å nå 
mellomrom, jo mer effektivt.  

- Når vi er i mellomrom skal umiddelbart denne posisjonen utnyttes. Rettvendt spiller skal angripe direkte og 
søke overtall eller mulige spillere i bakrom, for så å komme til avslutning.  

- Om 1) bakrom og 2) mellomrom er vanskelig å nå, eller for lite, bruker vi bredde. Gjerne med en effektiv 
vending så høyt som mulig i banen. Eller bred kant/back/indreløper på ballside, med påfølgende dobling med 
back til innlegg/avslutning.  

- Om vi ikke når 1) Bakrom 2) Mellomrom eller 3) Bredde, ønsker vi å holde ballen i laget, men samtidig lete etter 
nytt gjennombrudd så raskt som mulig. Vi ønsker ikke å ha possesion-spill uten fremdrift eller en klar plan.  

Oppspillsfasen bør være så kort og effektiv som mulig. Vår keeper, forsvarsspillere og sentral bearbeider kun for 
å komme i bakrom eller mellomrom på motstander.  

Innleggsfasen skal være veldig tydelig og avklart, alle spillere har faste rom å komme inn i på rett tidspunkt.  

Prioriterte rom på innlegg skal være: Alt. 1: Fra 20 meter og ut: 1. På innsiden av første forsvare. (mellom keeper 
og midtstopper) 2. Hardt og lavt (som et skudd) inn i feltet. Alt. 2: Fra 20 meter og inn: 1. Finne medspiller på fot 
på første. 2. Finne medspiller på fot i 45⁰ 3. Kjipp på bakre 
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