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Treningshåndbok 
Dette er et sett med øvelser til bruk på trening. Bakerst er også et forenklet sett med 

regler. 

1 Tegnforklaringer 
 Startposisjon for medspillere 

 Startposisjon for motspillere 

 Trener 

 Kjegle/markør 

 

Løp uten ball 

 

Løp med ball 

 

Pasning 

 

Skudd 

 

Løp tilbake til start/rekka 

 

Motspillers bevegelse 

 

2 Ord og uttrykk 
Vi bruker noen ord og uttrykk på trening og kamp, 

her er en forklaring på de som ikke er helt 

selvforklarende. 

2.1 Posisjoner 
Det er seks spillere på banen for hvert lag, en 

keeper og fem utespillere. Til høyre vises en normal 

utgangsoppstilling. 

2.2 Retninger 
Når vi snakker om retninger på banen tar vi utgangspunkt i vårt eget mål. «Oppover» er derfor mot 

motstandernes mål, mens «hjemover» betyr mot vårt eget mål. 

Den lave veggen rundt banen kalles vant. 

Figuren på siden viser navn på strekene rundt målet.  
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3 Oppvarmingsøvelser 

3.1 En ball for lite 
Alle spillerne står på midten av banen, med hver sin ball. En av ballene fjernes, og resten skytes ned 

til enden av banen. På signal skal alle spillerne løpe og hente hver sin ball tilbake til midtstreken. Den 

som blir uten ball er ute. Øvelsen fortsetter til det er en igjen. 

3.2 Hinderbane 
Hvis man har benker, kjegler og den slags kan man lage en hinderbane, der ballen skal føres 

gjennom, vippes over etc. Dette er morsom oppvarming og øvelse i ballføring. 

3.3 Løpende slange 
Spillerne har en ball hver, og går i en rekke med ca 2 meters mellomrom mellom spillerne. Den 

bakerste i rekka skal løpe i slalom med ball mellom de andre, til hun er forrest og blir en del av rekka. 

Den neste som er bakerst gjør det samme, og så videre. Vanskeligheten kan økes ved at rekka går 

raskere eller løper. 

3.4 Ballkontroll 
Hensikten er å øve på pasninger og å være bevisst med- og motspilleres posisjon. 

Del opp spillerne i lag på to eller tre spillere. To og to lag får hvert sitt område på banen, og skal 

kjempe om å kontrollere ballen. 

3.5 Pasninger i stjerne /Lillebror i midten 
Hensikten er å øve raske pasninger og forflytninger, og situasjonsbevissthet om hvor ballen og de 

andre spillerne er. 

6 eller 8 spillere står i en ring. På en av plassene står det to spillere bak hverandre, hvor den forreste 

har ballen. Spilleren med ballen sender pasning tvers over ringen, og løper etter. Mottakeren spiller 

ballen tvers over til en ny spiller, og løper etter. Slik går ballen i et stjernemønster, og spillerne 

forlytter seg hele tiden. 

For å øke intensiteten kan en spiller plasseres i midten for å ta ballen. Hvis denne spillerne rører 

ballen, bytter hun plass med den som mistet den, og det fortsetter. 

 

3.6 Kaos 
Spillerne tildeles et nummer hver, i stigende rekkefølge. Deretter skal 1 passe til 2, 2 til 3 og så videre 

og tilbake til 1. Mellom pasningene skal spillerne bevege seg rundt på banen. For å øke 

vanskelighetsgraden kan man ha flere baller i spill samtidig. 
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4 Teknikkøvelser 
Øvelser for å trene teknikk med ball og kølle. 

4.1 Kjøkkenveien 
Hensikten med denne øvelsen er å venne spillerne til trekket «kjøkkenveien» slik at de kan bruke det 

i kamp når anledningen byr seg. Det innebærer å løpe rundt baksiden av målet, og putte ballen inn 

ved stanga. Denne øvelsen også såpass rask og enkel at den egner seg for oppvarming. 

Spillerne starter ute på banen, løper bakom mål og putter ballen inn i hjørnet av målet. Dersom mulig 

kan man spre spillerne på flere mål, slik at det blir minst mulig venting. Det går også raskere dersom 

en trener står ved målet og sender baller tilbake til utgangspunktet. For spillere med høyrefatning 

kan banen speilvendes. 
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4.2 Backhand-forehand-skudd 
Hensikten med øvelsen er å trene raske retningsendringer med kropp og ball, og overgang til skudd. 

Spiller starter fra midten av banen og løper mot kjegler på siden. De passerer den første kjeglen på 

framsiden, fører ballen bak den andre med backhand, og skyter. Deretter tilbake i rekka for ny runde. 

Det er lettest at spillere med venstre fatning løper til høyre og omvendt. For å øke 

vanskelighetsgraden kan plassering og avstand mellom kjeglene varieres, og man kan variere mellom 

den ‘lette’ og ‘vanskelige’ siden 
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4.3 Pasninger mot vant eller vegg 
Hensikten med øvelsen er å trene nøyaktige og raske pasninger. Denne øvelsen kan også lett gjøres 

hjemme hvis man har en flat vegg. 

Spillerne stiller seg opp vendt mot vantet/veggen med hver sin ball og ca 2 meters mellomrom. 

Oppgaven er å spille ballen i veggen slik at de får den tilbake uten å måtte flytte bena. Trener kan 

gjerne ta tiden på hvor mange de klarer i løpet av ett minutt. Dersom ballen går over vantet eller 

man må flytte bena, starter man å telle forfra igjen. 

4.4 Pasninger i stige 
Hensikten er å trene pasninger, og å følge med på flere spillere samtidig. 

Spillerne stiller seg opp på hver sin side av en bane, og sender pasninger i en stige som vist på 

tegningen. Etter å ha slått pasning, løper spilleren til neste posisjon. 

Antallet baller i spill kan økes for å tilpasse vanskelighetsgraden. Øvelsen kan også avsluttes med 

skudd på mål. 

4.5 Slalåmløype med kjegler 
Hensikten er å trene grunnleggende ballføring. 

Sett opp en rekke med 4-8 kjegler, og gjerne et mål et stykke bortenfor. Spillerne har hver sin ball, og 

etter tur skal de føre ballen gjennom løypa og skyte på mål. Vanskeligheten kan tilpasses med 

avstand mellom kjeglene og hastighet på gjennomføringen. 
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4.6 Slalåmløype forehand - backhand 
Hensikten er å trene litt vanskeligere ballføring, der vi veksler mellom forehand og backhand. 

Sett opp to rekker med 3-5 kjegler, og gjerne et mål et stykke bortenfor. Spillerne har hver sin ball, og 

etter tur skal de føre ballen gjennom løypa og skyte på mål. Det vesentlige er at spillerne hele tiden 

skal være vendt mot mål, slik at de veksler mellom å føre ballen forover og bakover. 

 

4.7 Diagonalpasninger 
Hensikten er å øve pasning og skyting i bevegelse, og få mange skudd på keeper. Øvelsen handler 

også om å time pasninger slik at de kommer der medspilleren er på riktig tidspunkt. 

Det er en rask øvelse å sette opp, og den passer derfor bra for oppvarming rett før kamp, når det er 

lite tid tilgjengelig. 

Spillerne starter i to hjørner. Spiller 1 løper frem og runder kjeglen, og spiller 2 sender pasning. Spiller 

1 mottar og skyter på mål. Spiller 2 løper fram etter pasningen, og øvelsen gjentas fra annenhver 

side. (Tegningen viser bare én side for å unngå rot) 

  

1 

2 
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4.8 Stjerneangrep 
Hensikten er å øve pasning og skyting i bevegelse, og det å finne medspiller på andre siden av banen. 

Spillerne starter på de nummerte plassen 1 til 5. Spiller 1 passer til 2, 2 til 3 og så videre. Når 4 får 

ballen, rykker 5 fram mot mål, får pasning fra 4 og skyter. Hver gang man har passet eller skutt, 

rykker man frem til neste plassering, det vil si at man følger etter ballen. 

4.9 Mottak og demping av høy pasning 
Hensikten med øvelsen er å øve på å ta imot en ball som kommer høyt eller spretter, og få kontroll 

på den.  

Spilleren løper framover, og trener spiller en høy pasning. Spilleren demper ballen med ben eller 

kropp til egen kølle, og skyter på mål. 

 

1 

2 
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4.10 Stoldribling 
En teknikkøvelse som lett kan gjennomføres hjemme eller på liten plass er å 

sette opp en stol eller krakk, og føre ballen i et åttetall mellom stolbena. 

4.11 Dorull 
For å øve på å ha to hender på kølla, kan man bruke tomme doruller. Dorullen 

tres på kølla mellom hendene. Dersom man slipper med den ene hånda faller 

dorullen ned, og spilleren er ute. Dette kan kombineres med alle typer øvelser, 

men er kanskje mest relevant for teknikkøvelser der man fører ballen. 
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5 Taktikkøvelser 
Øvelser som handler om taktiske bevegelser og trekk på banen. For å være i stand til å bruke et trekk 

i kamp, må spillerne være vant til å gjøre det på trening. Innøvde trekk gjør at de ser mulighetene når 

de byr seg, og at de vet hva medspillerne kommer til å gjøre. 

5.1 Løpe ut, vende og skyte 
Hensikten er å øve pasning og skyting i bevegelse, og samtidig venne spillerne til å skyte fra en 

gunstig vinkel, uten å føre ballen for nærme mållinja og dermed havne i dødvinkel. 

Fire kjegler settes ut som vist, Spillerne står på rekke i et hjørne. Første i rekka løper rundt de ytterste 

kjeglene. Neste i rekka sender pasning. Spilleren som får ball fører denne frem til de innerste 

kjeglene og skyter derfra. Nummer to kan starte å løpe når hun har sendt pasning. 
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5.2 Pasning bak mål 
Spillerne står i ett hjørne, med ball. En spiller uten ball på plass 2 og 3. Spiller på plass 1 sender 

pasning til 2, Spiller 2 sender pasning til 3, Spiller 3 skyter på mål. Alle flytter en plass frem etter at de 

har sentret eller skutt. 

5.3 Angrep med pasning bak og foran mål 
Hensikten med denne øvelsen er å få ballen tilbake i skuddposisjon dersom vårt angrep har blitt 

presset ned bak mållinjen. 

Spillerne starter i to rekker på midtbanen. En spiller starter med ball, en uten, og de løper i parallell 

ned mot enden. Pasningen går bak mål. Begge spillere går frem foran mållinjen, slår pasning 

tversover foran mål og så skudd. 

 

3 

2 
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5.4 Angrep med pasning bak mål og skudd fra back 
Hensikten med denne øvelsen er å få ballen til backposisjon for skudd dersom vårt angrep har blitt 

presset ned bak mållinjen. 

Spillerne starter i tre rekker på egen banehalvdel. En løper starter med ballen og løper opp forbi 

mållinjen. Den andre løperen og backen løper samtidig til sine posisjoner. Pasningen går bak mål til 

motsatt løper, som raskt sender vider til backen, som skyter.  

5.5 Overlapping 
Hensikten med denne øvelsen er å øve på å overlappe og gi fra seg ballen på en skjult måte. 

Spillerne starter i to rekker, spiller 1 starter med ball. 1 og to løper samtidig ut og passerer hverandre 

i midten. 1 legger igjen ballen til 2, som vender inn og skyter. 1 vender også inn mot målet og skyter, 

som om hun fortsatt har ballen. 
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5.6 To mot en 
Hensikten med denne øvelsen er å øve duell mellom løpere og backer. Det blir best balanse dersom 

man også har med en keeper. Antallet er tilpasset minirunder der man spiller tre på hver side. 

Løpere starter i to rekker på midtbanen, backer starter bak mål. To løpere angriper sammen, og 

velger fritt hvordan de vil sentre og skyte. En back skal forsøke å stoppe dem. Hver runde er ferdig 

når ballen enten har passert mållinjen, eller er stoppet av back eller keeper. 

5.7 Tre mot to 
Hensikten med denne øvelsen er å øve duell mellom løpere og backer. Det blir best balanse dersom 

man også har med en keeper. Antallet er tilpasset seriespill der man spiller fem på hver side. 

Løpere starter i tre rekker på midtbanen, backer starter bak mål. Tre løpere angriper sammen, og 

velger fritt hvordan de vil sentre og skyte. To backer skal forsøke å stoppe dem. Hver runde er ferdig 

når ballen enten har passert mållinjen, eller er stoppet av back eller keeper. For å variere, kan 

treneren bytte på hvilken av løperne som får ballen.  

Løpere 

Løpere 

Løpere 

Backer 

Backer 

Løpere 

Løpere 

Løpere 

Backer 
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5.8 Finske kontringer 
Hensikten med denne øvelsen er å øve på raske overganger mellom angrep og forsvar, i tillegg til at 

det er god fysisk trening med mange raske løp og vendinger. 

En keeper i hvert mål, utespillerne står i fire rekker, en i hvert hjørne. Baller samles oppå målene. De 

to forreste fra den venstre side starter ved at de får en ball kastet fra trener, og skal angripe. De to 

forreste fra høyre side skal forsvare. Med en gang ballen er tatt av keeper, i eller bak mål, byttes 

rollene. To nye angripere starter fra høyre side med ny ball fra sin trener, og de som var angripere er 

nå forsvarere. For å få opp tempoet kan det være lurt om en trener fløyter og kaster ballen hver gang 

det skal skiftes retning. 

5.9 Rush 
Hensikten med denne øvelsen er å øve på raske overganger mellom angrep og forsvar, i tillegg til at 

det er god fysisk trening med mange raske løp og vendinger. Dette er en tilpasning av 5.8 Finske 

kontringer for trening uten keeper. 

To mål settes opp på en kort bane, inntil vant/vegg, og det er to spillere på hver side. De to sidene 

bytter på å angripe og forsvare. Dersom ballen treffer mål, bakvegg eller blir stoppet av en forsvarer, 

byttes retningen på angrepet. 

Det skal holdes høyt tempo, med raske skifter mellom angrep og forsvar. For å få til dette kan det 

være en fordel at en trener står på siden og roper «bytt» eller fløyter når retningen skifter. Øvelsen 

er fysisk intensiv, så man bør ha innbyttere slik at spillerne får korte pauser. 
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5.10 Kontring langs kant 1 
Hensikten med denne øvelsen er å øve på å motta en medløpspasning i kontring, og angripe langs 

kanten. Øvelsen er en del av en progresjon inn i de neste øvelsene, der man legger til spillere og øker 

kompleksiteten. 

Dette er en tenkt situasjon der vi vinner ballen i egen sone, og vil spille langs vant frem til en løper 

som angriper. Kjeglene er for å venne løperen til å skyte fra ca 45 graders vinkel. Øvelsen kan godt 

kjøres på begge sider.  

5.11 Kontring langs kant 2 
Når den første øvelsen er mestret, kan vi øke kompleksiteten ved at en trener agerer motstander, 

som skjermer løperen og hindrer direkte skudd. Backen må derfor være med i angrepet, og løper 

spille tilbake slik at backen kan skyte. 

  



Utskrift:21.04.2021 

5.12 Kontring langs kant 3 
Tredje nivå av øvelsen er at to backer løper med i angrepet, og at man legger til en tversoverpasning 

før skuddet. 
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5.13 Liberospill 
Oppstillingen på første side er bare en av mange muligheter, etter som laget blir mer erfarent bør 

man øve inn flere formasjoner. Et alternativ er libero, der en spiller er i midten bakerst som vist 

under. 

5.13.1 Liberospill, forberedelse for angrep 
En innledende drill er å venne seg til å bytte posisjoner underveis i spillet, for å forstyrre 

motstanderens oppstilling og skape muligheter. 

Denne drillen foregår ved at spiller i liberoposisjon løper med ball mot vingen, og vingen løper tilbake 

for å fylle den tomme plassen. Spilleren med ball legger en droppasning tilbake til den nye liberoen, 

som deretter gjentar øvelsen mot den andre vingen. Øvelsen kan dupliseres med flere grupper av tre 

spillere. 

Senter Libero 

Ving 

Ving 

Spiss 
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5.13.2 Liberospill med senter og spiss 

6 Regler 
Dette er en forenklet fremstilling av reglene i innebandy. Hele regelsettet finnes på bandyforbundets 

sider. 

6.1 Duell 
Ved periodestart og etter mål startes spillet med duell. En spiller fra hvert lag 

stiller seg opp med bena parallelt med midtlinjen og køllebladet vinkelrett ved 

siden av ballen. Bortelaget, eventuelt det forsvarende laget velger først side av 

ballen i duellen. Alle andre spillere må stå minst 3m unna, og på egen side av 

ballen. 

Duellen starter når dommerne blåser i fløyta, og det er da lov å bevege seg 

fritt. 

6.2 Innslag og frislag 
Innslag skjer hvis ballen går over vantet eller treffer taket. Innslaget tas der ballen gikk ut, en og en 

halv meter fra vantet, men aldri bak mållinjen. Frislag skal tas der det blir dømt. 

Innslag og frislag skal slås med kølla, det er ikke lov å føre eller vippe ballen. Spilleren kan ikke slå 

frislag til seg selv. Det andre laget må stå minst 3m unna ballen, men det er lov å ta frislaget før de 

har stilt seg opp. 

6.3 Forseelser som fører til frislag: 
• Slå på, løfte, låse eller sparke motstanderens kølle 

• Holde motstanderen eller motstanderens kølle 

• Løfte køllebladet over hoftehøyde i løpet av et skudd 

• Slå eller sparke ballen når den er over knehøyde 

• Plassere kølle eller fot mellom motstanderens bein 

• Dytte motspiller, (skulder mot skulder er lov) 

• Gå baklengs inn i motspiller 

• Sparke ballen to ganger på rad 

• Utespiller i målgården (den innerste firkanten foran målet) 

• Flytte målet med vilje 

• Utespiller som passivt hindrer målvaktens utkast (nærmere enn 3m) 

• Utespiller som hopper og stopper ballen 

• Utespiller rører ballen med fot utenfor vantet 

• Keeper forlater målområdet med ballen 

• Keeper kaster eller sparker ballen over midtlinja 

• Feil utført frislag 

• Forsinkelse av frislag eller duell 

• Keeper holder ballen mer enn 3 sekunder 

• Keeper mottar pasning fra medspiller 

• Ved utvisning 

• Spiller forsinker spillet eller blokkerer ballen 

• Passivt spill bak eget mål for å forsinke spillet 

• Utespiller spiller ballen med hodet 

Målgård 

Målområde 
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6.4 Utvisninger 
Dette skjer ikke så ofte, men her er en liste over forseelser som fører til utvisning. 

6.4.1 2 minutter 

• Slag på kølla eller holding dersom du ikke kan nå ballen, eller som gir en vesentlig fordel  

• Slå eller sparke ballen over hoftehøyde 

• Farlig spill med kølla 

• Dytte motspiller mot vantet eller målburet 

• Takle eller spenne bein på en motstander 

• Utespiller som spiller uten kølle 

• Å la ødelagt kølle ligge igjen på banen, eller å få en ny kølle fra andre steder enn egen 

innbyttesone 

• Utespiller som aktivt hindrer målvaktens utkast (nærmere enn 3m) 

• Å bryte 3m-regelen ved innslag eller frislag 

• Utespiller som spiller sittende, liggende eller med hånden i gulvet. Det er kun lov med ett kne 

i bakken, og eventuelt hånda som holder kølla. 

• Utespiller stopper eller spiller ballen med hånd eller arm 

• Innbytte av spiller på feil sted eller feil måte 

• For mange spillere på banen 

• Når laget eller en spiller med vilje forstyrrer eller forsinker spillet 

• Protestere på dommerens avgjørelse. Det er kun kapteinen på laget som har lov til å snakke 

med dommeren. 

• Feil på utstyr eller drakter 

6.4.2 5 minutter, 10 minutter og kampstraff 
Lengre utvisninger gis for grovere eller farlige forseelser, usportslig opptreden og vold. Dette kan 

også gjelde lagledelsen. 

 


