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Et samarbeid mellom 
FK Mjølner og FK Bodø/Glimt

SAMARBEIDSPARTNER:
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Alder 6-7 år 3’er
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Kampaktivitet
SPILLESTIL:
• Alltid kort igangsetting fra keeper
• Klareringsforbud
• «Lov å miste ballen, ikke lov å gi den bort»
• «Drible, drible, drible, drible!

KAMPLEDELSE:
• Alle spiller tilnærmet like mye - minimum 50 %
• Alle spiller alle posisjoner
• Instruer minst mulig - applauder god innsats
• Lov å gjøre feil - applauder gode forsøk
• Fair play rollemodell

LÆRINGSMÅL:
• Passere motspiller med ballen
• Vinne ballen fra motspiller
• Lære regler

INKLUDERING | FAIR PLAY | KVALITET – Vi skal begeistre!
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Alder 8 år 1-1-2-1 (5’er)
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Kampaktivitet
SPILLESTIL:
• Alltid kort igangsetting fra keeper
• Klareringsforbud
• «Lov å miste ballen, ikke lov å gi den bort»
• «Drible,drible,drible,drible!

KAMPLEDELSE:
• Alle spiller tilnærmet like mye - minimum 50 %
• Alle spiller alle posisjoner
• Instruer minst mulig - applauder god innsats
• Lov å gjøre feil - applauder gode forsøk
• Fair play rollemodell

LÆRINGSMÅL:
• Passere motspiller med ballen (1A og 2A)
• Vinne ballen fra motspiller (1F og 2F)
• Lære regler

INKLUDERING | FAIR PLAY | KVALITET – Vi skal begeistre!
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Alder 9 år 1-1-2-1 (5’er)

Kampaktivitet
SPILLESTIL:
• Alltid kort igangsetting fra keeper
• Klareringsforbud
• «Lov å miste ballen, ikke lov å gi den bort»
• «Drible,drible,drible,drible!

KAMPLEDELSE:
• Alle spiller tilnærmet like mye - minimum 50 %
• Alle spiller alle posisjoner
• Instruer minst mulig - applauder god innsats
• Lov å gjøre feil - applauder gode forsøk
• Fair play rollemodell

LÆRINGSMÅL:
• Passere motspiller med ballen (1A, 2A)
• Vinne ballen fra motspiller (1F, 2F)
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Alder 10 år 1-3-2-1 (7’er)

Kampaktivitet
SPILLESTIL:
• Alltid kort igangsetting fra keeper
• Kontrollere banespillet
• «Lov å miste ballen, ikke lov å gi den bort»
• Lov å drible, men orientert for pasning

KAMPLEDELSE:
• Alle spiller tilnærmet like mye - minimum 50 %
• Alle spillere prøver seg på fl ere posisjoner
• Lov å gjøre feil - applauder gode forsøk
• Spørrende tilnærming
• Fair play rollemodell

LÆRINGSMÅL:
• Skape og utny e rom (Etablert Angrep)
• Omstilling Angrep – forsvar
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Alder 11 år 1-3-2-1 (7’er)

Kampaktivitet
SPILLESTIL:
• Alltid kort igangsetting fra keeper
• Kontrollere banespillet
• «Lov å miste ballen, ikke lov å gi den bort»
• Lov å drible, men orientert for pasning

KAMPLEDELSE:
• Alle spiller tilnærmet like mye - minimum 50 %
• Alle spillere prøver seg på fl ere posisjoner
• Lov å gjøre feil - applauder gode forsøk
• Spørrende tilnærming
• Fair play rollemodell

LÆRINGSMÅL:
• Skape og utny e rom (Etablert Angrep)
• Omstilling Angrep – Forsvar
• Omstilling Forsvar – Angrep

KAMPKORT fkmjolner.no
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Alder 12 år 1-3-2-1 (7’er)

Kampaktivitet
SPILLESTIL:
• Alltid kort igangsetting fra keeper
• Kontrollere banespillet
• «Lov å miste ballen, ikke lov å gi den bort»
• Lov å drible, men orientert for pasning

KAMPLEDELSE:
• Alle spiller tilnærmet like mye - minimum 50 %
• Alle spillere prøver seg på fl ere posisjoner
• Lov å gjøre feil - applauder gode forsøk
• Spørrende tilnærming
• Fair play rollemodell

LÆRINGSMÅL:
• Skape og utny e rom (Etablert Angrep)
• Omstilling Angrep – Forsvar
• Omstilling Forsvar – Angrep
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