
 

Noen ordforklaringer: 

Ressurstrening: Den fysiske delen av 

treningen, balanse og koordinasjon, spenst 

og hurtighet, styrke og utholdenhet – gjerne 

med ball. 

(De andre områdene i fotball er teknikk, 

taktikk, bevegelighet o.l.) 

 
1A: 1. ledd når vi angriper motstanders mål 

2A: 2. ledd når vi angriper motstanders mål 

3A: 3. ledd når vi angriper motstanders mål 

 

1F: 1. ledd når vi forsvarer eget mål 

2F: 2. ledd når vi forsvarer eget mål 

3F: 3. ledd når vi forsvarer eget mål 

 

 

BUL JENTER 2006 - Sesongen 2022 

 

1. Fotballfilosofi: 

 Visjon; «Vi spiller en modig og offensiv fotball, vi ønsker å utvikle gode, trygge og glade 

fotballspillere»  

 

Verdier;  

100 % - Modig – Artig.  

 

Hva betyr verdiene?  

100 % - gi alt/innsats, alltid stille opp, bidra til de rundt seg, tilstedeværelse, lagfølelse.......  

 

Modig – tørre å prøve, nysgjerrig på nye ting, ville ha utvikling, gå i dueller, mene noe......  

 

Artig – smile, hilse, godt humør, gi energi, feire mål og seire..............  

 

To hovedmål: 

Gjøre vårt beste i; 

* Interkrets – serie  

* Norge: NM J16 (Telenor-cupen) 

* Verden: Verden ungdomscupen - Gothia  

 

 

Hva forventer vi av våre spillere/trenere?  

 

1. 100 % innsats og tilstedeværelse på hver aktivitet.  

2. Modige og vil ha en utvikling igjennom å trene mye med kvalitet.  

3. Gir av seg selv i gruppen – putter in positiv energi.  

 

Hva skal være våre kjennetegn?  

• Vi skal spille oss frem til sjanser og mål.  

• Alle skal ville ha ballen.  

• Vi skal ha mange og hurtig bevegelser samtidig.  

• Vi skal tørre å angripe med mye folk.  

• Vi skal tørre å utfordre med føring/dribling.  

• Vi skal forsvare oss samlet og med høy intensitet/aggressivitet.  

 

I treningsarbeidet skal vi jobbe mest mulig med ball og i spill. Det meste av øvelser skal øves i det 

totale spillet. Vi gjør unntak i ressurstrening og en del isolert teknikktrening.  

Vi skal ha det artig på trening . 

 

Vi skal ha fokus på utvikling av individ og laget som helhet. Vi skal være trygge med å «eie» ballen og 



 

tørre å styre kampene med vår spill - prinsipper. Vi ønsker å skape med ballen.  

Vi oppsøker ballen, tar ansvar for å hindre mål imot og ansvar for å score mål.  

 

 

Vi ønsker å spille på følgende måte:   

Offensivt; En spillende angrepstilnærming. En ide` bak pasning, føring eller dribling. (ikke bare «få» 

ballen fremover!).  

 

- Bevegelse. Konstante posisjonsjusteringer for å gjøre seg spillbar. Vinkler foran, bak og i samme 

ledd som ballfører. Beveg deg i lukene, og gjør medspiller oppmerksom på at du er spillbar. Si fra! 

- Bredde. Avstand mellom spillere og ledd i banens bredderetning. Avstand  

mellom spillere i ulike ledd. 

- Dybde. Avstand mellom spillere og ledd i banens lengderetning. Avstand i  

lengderetning mellom spillere i samme ledd som 1A.  

 

1A; Før involvering; Orientere seg før man får ballen og mens ballen er på vei. Posisjon og 

kroppsstilling som gjør at man ser både ballen og motstanders mål. Spille på førsteberøring. Utnytte 

tid og rom med førsteberøring. Legge til rette for rask andreberøring. Ta av press og skjerme ballen. 

Valg; føre, drible, pasning. Ny aksjon umiddelbart etter pasning for å gjøre seg spillbar og/eller lage 

nye rom.  

 

1A - Bearbeiding; Målet er å sette opp ballfører som kan nå prioriterte rom og nekte motstander 

ballvinning.  

1. Hurtig komme til definerte utgangsposisjoner med riktig kroppsstilling.  

2. Sette ballen i gang kjapt hvis mulig og gunstig.  

3. Vurdere risiko ut fra motstanders press- spill. Gjennom når vi kan og over når vi må.  

4. Hurtig spille gjennom eller bevist flytte på motspiller.  

5. Ro med ball, åpne i førstetouch og true med blikk og fot.  

 

2A - Inn i rom; Målet er å trenge inn i rom der vi skaper trusler, og nekter motstander ballvinning.  

1. True flere rom samtidig, med blikk, ball og bevegelse.  

2. Spille fremover så snart muligheten byr seg.  

3. Stor bevegelse, initiativ foran ballfører.  

4. Beredskap bak ball.  

 

3A - Score mål; Målet er å komme til avslutning å score mål.  

1. Samtidig, truende og eksplosive bevegelser foran ballfører.  

2. Søke å trenge igjennom før spill rundt.  

3. Avslutte på mål. 

4. Skjære foran eller inn på blindsiden.  

5. Offervilje – først på ballen.  

6. Lukte retur.  

 

Defensivt; Soneforsvar. Diktere motstanderne. Presse høyt og aggressivt.  

- Forflytning: Hurtig felles forflytning i forhold til ballen, motstanders ballfører og vår førsteforsvarer  

- Konsentrering: Avstanden mellom forsvarsspillerne i banens bredderetning, bør være tett for å 

nekte rom gjennom ledd.  

- Dybde: Dybde- avstand mellom spillere og ledd i banens lengderetning, må hele veien justeres i 



 

forhold til klima hos 1A. Spesielt rett etter balltap å så hurtig som mulig gjenopprette balanse.  

 

1F - Styre, lede og presse; Målet er å vinne ball og hindre at motstander kommer i posisjon til å nå 

rom.  

1. Hurtig komme til definerte utgangsposisjoner med riktig kroppsstilling. 

2. Reagere hurtig og samlet på tydelig definerte pressesignaler (støttepasning, feilvendt etc.).  

3. Holde laget kompakt(kort/smalt) gjennom hurtig forflytning av lagdelene.  

4. Ta ansvar for spillere foran oss i hver vår sone når vi presser høyt.  

5. Senke oss samlet og hindre tilgang på rom dersom vi ikke har press på ballfører.  

 

2F - Hindre tilgang på rom; Målet er å nekte motstander kontroll i rom hvor de kan  

skape trusler og gjenopprette full balanse og komme oss inn i F1 igjen.  

1. Motstander skal nektes all form for ballkontroll mellom oss og inn bak oss.  

2. Nekte fremover – pasninger.  

3. Falle av/pumpe ut kombinert med sideforskyvninger.  

 

3F - Hindre mål; Målet er å hindre mål og avslutninger på mål, samt være i angrepsberedskap.  

1. Stenge tilgang på bakrom gjennom å falle samlet og sentrere med bakre ledd.  

2. Blokkere eller hindre innlegg/pasninger.  

3. Kroppsstilling og offervilje for å komme først på ballen.  

4. Ha angrepsberedskap som er foran ballen for eventuell kontringsmulighet. 

 

Beskrivelser av roller og hva man må jobbe mot:  
Keeper; Keeperen er bevisst i rollen og tar ansvar. Hun kommuniserer tydelig. Uredd og allsidig som 

er trygg med ballen i beina og har god spillforståelse. Hun behersker alle teknikker ved ulike trusler 

mot mål og redder det «lille ekstra». Utstråler en offensiv trygghet (ro), er bestemt og gjør raske 

gode beslutninger. Starter spillet i backlinjen, først og fremst. Være spillpunkt i bakre ledd, og spille 

videre til stoppere og backer. Være en sweeper i både oppbygning av eget spill og i forsvar.  

 

Backer; Backen er til enhver tid forberedt på aksjoner både i forsvar og angrep. Sidebacken har stor 

hurtighet, ikke minst ved omstillinger og evner å gjenta hurtige løp mange ganger i løpet av kort tid. 

Hun framstår som ærgjerrig i forsvar i 1 mot 1-situasjoner og legger sin stolthet i å vinne ball og nekte 

innlegg. I angrepsspillet evner sidebacken å kontrollere ballen i fart og er hele veien på utkikk etter 

situasjoner hvor hun kan bli med fremover, sette opp overtall og komme til innlegg.  

 

Stoppere; Midtstopperen behersker soneforsvar og er spesielt god til å vurdere hvilke rom man skal 

beskytte når. Midtstopperen flytter beina fort, vinner dueller i lufta og legger all sin stolthet i å 

blokkere / nekte avslutninger mot eget mål. I angrepsspillet er midtstopperen rolig med ballen og 

evner å sette i gang et enkelt og presist pasningsspill.  

 

Sentral midtbane; Midtbanespilleren er den som styrer tempoet og rytmen i angrepsspillet gjennom 

kloke valg med og uten ball. Hun vurderer hele veien når fremover, når bakover, når vende? Hun 

legger stor stolthet i å slå presise pasninger til rett tid. Uten ball jobber midtbanespilleren 

kontinuerlig for å være ett trekk i forkant gjennom god orientering og gode vinkler til ballfører. Hun 

utmerker seg i forsvarsspillet med å være svært god til å vurdere balanseforhold og styrer videre 

topp – presset og holder laget strukturelt sammen.  

 

Indreløper; Indreløperen er ekspert på å identifisere rom og gjøre seg spillbar bak motstanderens 



 

forsvarslinjer. Indreløperen er flink til å ta av press og har effektive touch slik at han / hun evner å ta 

med ballen inn i farlige rom. Indreløperen er hele veien parat til å skape overtallsituasjoner i 

motstanders boks. I forsvar er indreløperen en løper i ordets rette forstand. Han / hun skal rive opp 

motstanders forsøk på spill etter at vi har tapt ballen og er god til å lese «presseøyeblikk». I etablert 

forsvar er indreløperen en svært viktig presse og sikringsspiller  

 

Ving; Vingen har sin utgangsposisjon bredt i banen i forsvar. Hun har stor løpskapasitet og er bevisst 

sin viktige rolle i gjenvinningssituasjoner og etablert forsvar. I angrep er kantspilleren bevist på å 

bruke sin spisskompetanse til det beste for laget. Det betyr at noen er mer klassiske 

gjennombruddskanter, mens andre søker rom innover i banen.  

 

Spiss; Spissen har fysisk spisskompetanse gjennom stor hurtighet og/eller duellstyrke.  

Spissen er brutal med tanke på å utnytte rom bak motstanders forsvarsfirer. Hun har en  

stor vilje til å score mål og avgjøre kamper, og har evnen til å avslutte kontrollert med både hodet og 

begge bein innenfor 16- meteren. Spissen jobber hardt både i forsvar og angrep.  

 

 

2. Interne samspillsregler BUL 06 jenter – skape kultur!  

1. Vi hilser på alle og er positive.  

2. Vi er presise.  

3. Vi har kontroll på vårt eget utstyr fotball- og joggesko, leggbeskyttere etc.  

4. Vi har alltid med oss rikelig med vann på flasken.  

5. Vi stiller godt forberedt og er klar og ferdig skiftet til treningen/kamp.  

6. Vi bruker ikke mobiltelefon under treningstiden.  

7. Vi er nysgjerrige.  

8. Vi er modige.  

9. Det er lurt å ha med noe lett å spise etter trening(banan, brødskive, frukt etc.). 

10. Vi er godt kledd til alle treninger.  

11. Vi løfter hverandre, oppmuntrer når vi misser, og berømmer når vi gjør noe bra. Vis glede ved 

mål, «samles og jubler». Kamprop før kamp obligatorisk!  

 

Dette er bare innspill til temaer som bør berøres. 

Kamprop: Utfordre 2 jenter til å lage et nytt kamprop for BUL-jenter 16! 

 

 

3. Årsplan jenter 06 – for 2022:  

- Komme i gang med aktivitet. Ha fokus på fotballspill på de to treningene vi har. Oppfordre til 

kondisjon og styrke som egentrening.  

 

Resten av mars: - Ressursperiode - Tema for måneden er 1A – Bearbeiding - Tester; teknikk, 

utholdenhet, hurtighet - Være OBS på belastning!  

- Foreldremøte – presentere opplegget - lage interne «Spilleregler».  

- Få inn alle roller rundt laget. 

- Bestille/kjøpe treningstøy og kamputstyr hvis noe mangler.  

- En treningskamp (hvor står vi? – kampen kan kanskje filmes?)  



 

 

- Treningsplan 8 økter;  

• 1 økt med test hurtighet og teknikk  

• 1 økt med test utholdenhet  

• 1 økt med treningskamp  

• 2 økter med ressurstrening  

• 3 økter med fokus på tema 1A – Bearbeiding  

• 2 økter med fokus på individuelle ferdigheter  

 

April; - Fortsatt ressurs men mer fokus på spill (påskeuka fri, men gå på ski, tren litt kondisjon!) 

- Tema for måneden 2A inn i rom og 3 A Score mål - en treningskamp? 

- Spillersamtaler og lage egentreningsprogram.  

 

- Treningsplan 8 økter;  

• 2 økter med ressurstrening  

• 1 økt med treningskamper  

• 2 økter med fokus på individuelle ferdigheter  

• 3 økter med fokus på tema 2A – inn i rom  

 

Mai; Sesongen starter.  

- Fokus på spillet - Tema for måneden er 1F – Styre, lede presse og  

2F Hindre tilgang på rom, 3F – hindre mål. 

- Kamper.  

 

Treningsplan 8 økter;  

• 2 økter kamp  

• 1 økt med ressurstrening  

• 2 økter med fokus på individuelle ferdigheter  

• 1 økt restitusjon  

• 2 økter med fokus på tema 1F & 2F5  

 

- Innføre rutiner rundt kampdag og kampforberedelser.  

- Treningsplan usikkert uten terminliste; • 1 økt med test hurtighet og teknikk • 1 økt med test 

utholdenhet • 3- 5 kamper? • 4 økter med fokus på tema 3F.  

 

Juni; - Sesong - Tema for måneden er 1A – bearbeiding og 2A - inn i rom. 

- Seriekamper.  

- 5 økter med fokus på tema 1A og 2A  

• Restitusjonsøkter/ressursøkter? 

- Sommeravslutning  

 

Juli; - Ferie/frivillig treninger - Tema for måneden er «fotball er gøy » - Frivillige økter for de som er 

hjemme – Egentreningsprogram.  

Treningsplan; • 4-6 økter med morsomme øvelser tilpasset antall. 

 

August; - Oppstart etter ferie/frivillige treninger - Tema for måneden er 3A Score mål - Seriekamper - 

Frivillige økter første halvdel - Egentreningsprogram  

 



 

- Treningsplan 8 økter; • 2 kamper? • 6 økter med fokus på tema 3A  

 

September; - Sesong  

- Tema for måneden er 1F – Styre, lede presse og 2F Hindre tilgang på rom  

- Spillersamtaler og justere egentreningsprogram6  

- Treningsplan 8 økter;  

• 2 økter med kamper  

• 1 økt med ressurstrening  

• 1 økt med restitusjon  

• 4 økter med Tema 1F & 2F  

 

Oktober; - Sesong - Tema for måneden er 3F Hindre mål og 1A Bearbeiding - 3-4 kamper?  

- Treningsplan 8 økter  

• 3 kamper? 

• 1 økt med ressurstrening  

• 1 økt med restitusjon  

• 3 økter med Tema 3F & 1A  

 

November; - Avslutning - Avslutning med pizza, utdeling av priser og oppsummering - Fri  

Kåring: Årets mest fremgangsrike, årets mest treningsvillige, årets spiller.  

Desember; - Håper mange av jentene tar steget videre mot damelaget.  

 

Hvordan vi ønsker å spille i kamp - formasjon: 

 

 



 

Treningene: 

15 min oppjogg, firkant, annen oppvarming.  

20 min ulike øvelser – ulikt på hver trening – fokusområder, mest mulig med ball 

Kort pause 

20 min ulike øvelser – ulikt på hver trening – fokusområder, mest mulig med ball 

kort pause 

20 min spill – to lag 

 

Egentrening for de som har lyst: Kondisjon intervall 80% (fotball er mest gøy når du har grei 

kondisjon), spill og lek med ball. 

 

Hvem er med: 

Isabell, Kaja, Ingrid, Helin, Lena, Mariell, Ronja, Susanne, Anna Linnea, Helene,  

Marieke, Rikke, Anna H., xxxxxx, xxxxxxx 

Keeper: Låne Thea Bartholdsen fra 07?  

 

 

4. Hva skal vi være med på i 2022? 

 

1. Serie interkrets Troms/Finnmark 

(Lagene som er med: BUL, Tverrelvdalen, Alta IF, Bardufoss, Kvaløya, Tromsø). 

 

Dato Dag Tid Hjemmelag Bortelag Bane 

30.04.2022 lørdag 17.00 Bossekop  Bardufoss  COOP Arena kunstgress 

05.05.2022 torsdag 19.00 Alta  Bossekop  Villaksbanen 

16.05.2022 mandag 19.00 Bossekop  Alta  COOP Arena kunstgress 

25.05.2022 onsdag 19.00 Tverrelvdalen  Bossekop  Sparebank1 idrettspark 

03.06.2022 fredag 19.00 Bossekop  Tverrelvdalen  COOP Arena kunstgress 

18.06.2022 lørdag 17.00 Bardufoss  Bossekop  Bardufoss kunstgress 

19.06.2022 søndag 11.30 Kvaløya Bossekop  Storelva kunstgress 

20.08.2022 lørdag 17.00 Bossekop  Bardufoss  COOP Arena kunstgress 

26.08.2022 fredag 19.00 Bossekop  Alta  COOP Arena kunstgress 

04.09.2022 søndag 12.00 Bossekop  Kvaløya COOP Arena kunstgress 

17.09.2022 lørdag 17.00 Skarp/Hamna/Tromsø Bossekop  Skarpmarka Kunstgress 

18.09.2022 søndag 12.00 Kvaløya Bossekop  Storelva kunstgress 

24.09.2022 lørdag 17.00 Bossekop  Skarp/Hamna/Tromsø COOP Arena kunstgress 

30.09.2022 fredag 19.00 Tverrelvdalen  Bossekop  Sparebank1 idrettspark 

 

To turer til Troms, resten lokalt i Alta:  

18.-19. juni 

17.-18. september 

 



 

 

 

 

2. NM jenter16 - Telenor cup 2022 

BUL skal møte vinner i Troms til kamp i Tromsø. Vinner her går videre til neste runde i NM. Kampdato 

ikke klart ennå. 

En tur til Troms. Skulle vi gå videre i NM, blir det mot lag lenger sør.  

  
 

 

 

 

3. GOTHIA CUP 17.- 23. juli – Gøteborg   

 

Trond Anton har meldt på 16 spillere og fire trenere/lagledere. Vi er booket inn på hotell 

Majorna. Spillere er fordelt på fire firemannsrom. Det vises til info på facebook.  

 

 

 

 

 

 


