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Vår identitet

Hommelvik fotball skal spille på en 
måte som har sitt særpreg og være 
gjenkjennelig.  Vi skal ha stort fokus på 
samhandling, der en bevegelse alltid 
skal utløse samtidige bevegelser.



HIL Fotballs 8 hovedprinsipper

1
Vi spiller 1-4-3-3, men roller og 
prinsipper skal alltid være ledende.

2 Vi frispiller bakfra i etablert angrep.

3 Vi skaper rom gjennom høyt balltempo

4 Vi spiller i banens lengderetning

5
Vi skaper gode bevegelser rundt, forbi 
og foran ballfører.

6
Vi orienterer oss godt og sørger for 
riktig posisjonering og avstand.

7
Vi er i forkant av situasjoner, og  
bevegelser skal utløse pasninger.

8
Vi ønsker alltid ha ballen og 
avslutte alle angrep. 



Etablert angrep

• Alle skal være delaktig i spillet faser for å komme inn i siste 1/3 
med ballkontroll, mange spillere og avslutte på mål. 

• Ved frispilling bakfra, ønsker vi at stoppere står bredt, og setter 
opp trekant med målvakt, med mål om frispilling i framrom. 

• Backer høyt i banen. SM og back på ballside bidrar i frispilling og 
balanserer om nødvendig. Høyt balltempo i bearbeiding for å 
skape rom. Gå og spille på press når det er rom. Keeper aktiv i 
frispillingsfasen. 

• Smale IL som gir bedre pasningsvinkel fra stopper og til bred 
back/ving, samt balanse defensivt ved tap av ball. 

• Sentral midtbane så sentralt i banen som mulig for balanse og 
vending av spill. 

• Vinger høyt og bredt i frispillingsfasen. På angrepsside strekker 
ving, og motsatt ving truer inn i banen (rom 2 og 3) 

• Spiss posisjonerer seg på blindside av motsatt stopper og truer 
rom 2 og 3

BB

SM

S S

K

ILIL

V
V

S



Roller i etablert angrep

Back
• Frispilt i framrom. 
• Gå eller spille inn i banen for å skape flere 

pasningsalternativer. 
• Går i korridor, sette opp ving inn i mellomrom og fullføre 

i korridor
• Bevegelser rundt og foran ballfører. 
• Frispilt i mellomrom, koordinere med ving (utfordre 

innvendig eller utvendig). 
• Gå eller spill i bakrom.

Smale IL 
• Ønskes frispilt rettvendt i mellomrom, evt. Bakrom. 
• Frispilt I mellomrom, utfordre stopper, for å ha flere 

alternativ i bakrom samt komme i scoringsposisjon. 
• Frispilt i bakrom, komme i scoringsposisjon evt. 

innlegg.

Kanter
• Frispilt rettvendt i mellomrom utfordrer back.
• Bevegelser rundt ballfører for å gi alternativer.
• Kanter frispilt i bakrom skjærer inn på mål for avslutning. 
• Ved innlegg komme med nok folk i feltet. Angrip første stolpe (motsatt 

ving), bakre stolpe (spiss bueløp), IL i feltet og sentral retur/ettertrykk.

Spiss
• Beveger seg på blindside av motsatt stopper, 

og truer bakrom i rom 2 og 3. 
• Kan også komme ned i mellomrom, for å skape 

bakrom og være oppspillspunkt. 
• Være Box-spiller.

Sentral
• Ballfordeler og sikringspilller. 
• Balansere laget offensivt og defensivt.
• Vendingsspiller

Stopper
• Frispilt lavt i framrom, avanserer å spille på press for å 

skape overtall fram i banen. 
• Målet er frispilling i mellomrom eller bakrom til back, 

IL eller ving.
• Stopper frispilt høyt i banen(mynten), se etter 

frispilling i mellomrom på ballside (IL, ving, back). 
Bevegelser foran ballfører. 

• Motsatt ønsker vi å true bakrom med IL og kant (2 
mot 1) for evt. cross diagonalt fra stopper.

Opprettholde trykk fram i 
banen. Alltid en sikringsspiller!



Etablert forsvar

• Låse av motstander, pasningsalternativ og rom med korrekt 
og aggressivt press, for å framprovosere feilpasning eller 
dårlig mottak og deretter gjenvinne ball.

• Gode og kompakte avstander for å stenge rom. I 
lengderetning og sideveis.

• Lede inn i banen fra rundt 20m og fram i banen.

• Lede ut fra 20 og inn.

• Ved støting, komprimere inn og bak for å stenge rom.

• Vurdere press ut ifra klima (oppholde, lede eller tackle)

• Alle bidra kollektivt med aggressivitet, konsentrasjon og prat.
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Taktikk | Press

• Ligge kompakt i femmeren rundt 
midtbanen (hindre spill mellom). 

• Spiss ligger foran klar for press. 

• Bakre firer med riktig avstand til 
midtbane (kunne støte ved spill i 
mellomrommet)

• Spiss starter press ved offensiv 
mynt(signalspiller), og leder til en side.

• Resten opprettholde gunstige avstander.

Normalt press Høyt press

• Kanter står opp imellom stoppere og 
back, og låser av pasningsbanen til back. 

• Viktig å ikke stå høyere slik at vi tillater 
motstander å spille ut kort.

• Spiss tar ut deres sentral.

• Midtbane ligger kompakt og lukter 
langpasning (som oftest til back)

• IL går ut på back for å snappe ball, evt. 
press (led innover)

• Midtbane skyver etter, og kanter låser av 
stoppere.

• Vår sentral følger deres IL. Målet er å 
gjenvinne ball høyt i banen med 
aggressivt press.

Fra lavt til høyt press

• Forutsetter at motstander nærmer seg 
midtbanen. 

• Signal er pasning stopper til stopper. 

• IL støter på stopper som mottar ball, og 
spiss støter parallelt på andre stopper. 

• Resten komprimerer i leddet og sørger 
for ettertrykk.

• Ved tilbakespill målvakt, vurderer IL å 
fortsette presset ved å stenge av stopper 
(hvis mulig å vinne ball)

• Ved for stor avstand ned til keeper, støter 
kanter opp på stoppere, og spiss og IL 
faller inn i leddet, slik at vi står i høyt 
press.



Taktikk | Overganger

Overgang imot
• Ha kontroll på bakrom.

• Aggressiv 1F for å senke 
tempoet i overgangen 
(oppholde, lede eller tackle)

• Gi alt for å komme på riktig 
side (posisjonelt og 
numerisk balanse)

• Stå ved press opå ballfører, 
felle av uten press på 
ballfører.

• Ha kontroll på bakrom

• Forsvare boks, og lede bort 
fra gunstige 
avslutningsposisjoner.

Overgang for
• Ta overganger i høyt tempo.

• Utnytte overtall/skape overtall 
med å spille på press.

• Bevegelser forbi og foran 
ballfører.

• Søke gunstige 
avslutningsposisjoner.



Taktikk | Forsvar og avslutninger

Forsvar av egen boks
• Back på ballside må klare seg 1v1. 

Sikring må komme fra IL/ving
• Nærmeste stopper ikke foran første 

stolpe.
• Motsatt back og stopper inn foran 

bakre stolpe.
• Klarere ut i sidekorridorer

Opprettholde trykk fram i 
banen. Alltid en sikringsspiller!

Avslutte angrep
Mål: Å komme til gunstige 
avslutningsposisjoner gjennom gode 
bevegelser og godt ettertrykk med spillere. 
Viktig å avslutte angrepet
• Temposkifte siste 1/3
• Innlegg bak motstanders 

forsvarsledd om mulig
• Gode og varierte løp inn i boks.
• Oppofrende og krigerske i dueller i boks
• Skape ettertrykk og vinne 2. baller

Hindre avslutninger
Mål: Hindre motstander å komme i 
gunstige avslutningsposisjoner 
gjennom riktige pressvalg.
• Dekke sentral korridor.
• Lede ut fra farlige områder
• Ta ut/markere motspillere i boks
• Oppofrende og krigerske i dueller.
• Klarere hvis nødvendig



Roller | Keeper

Offensive kvaliteter

Målsetning

• Aktiv i frispillingsfasen
• God til igangsetting

Defensive kvaliteter

• Kontrollere området bak 
bakre firer

• Dirigere spillere foran seg

• Ikke slippe inn mål!



Roller | Back

Offensive kvaliteter Defensive kvaliteter

Målsetning

• Utnytte rom fram i banen, 
vinkle inn

• Skape overtall
• Stå etter
• Gode innlegg

• Lese spillet
• Holde linja
• God 1 mot 1
• Duellsterk (Lede, oppholde 

og tackle)

• Gode relasjoner IL og kant
• God pasningsspiller
• Stor løpskraft
• Hurtig



Roller | Stopper

Offensive kvaliteter Defensive kvaliteter

Målsetning

• Utnytte rom fram i banen, 
spille på press

• Bryte foran
• Skape overtall
• Trygg med ball
• Pasningssikker

• Styre bakre firer
• Sikringsspiller
• Ta ut motspillere
• God 1F
• Oppofrende

• Ledertype
• God pasningsfot
• Hurtig
• Robust
• Dirigent



Roller | Sentral midtbane

Offensive kvaliteter Defensive kvaliteter

Målsetning

• God til å lese spillet og 
posisjonere

• Alltid spillbar
• Smarte pasninger
• Pushe laget framover
• Variere spillet

• Duellsterk (Lede, 
oppholde og tackle)

• Hindre gjennombrudd
• God på omstilling

• Stor løpskraft
• Duellsterk
• Fotballklok/kreativ
• God med ball
• Balansespiller
• Pasningssterk



Roller | Indreløper

Offensive kvaliteter Defensive kvaliteter

Målsetning

• Rettvendt i mellomrom
• Fremoverrettet
• True bakrom
• Komme i 

avslutningsposisjon
• Skape overtall

• Aggressiv 1F
• Duellspiller (2.baller)
• Hindre gjennombrudd
• God på omstilling

• Stor løpskraft
• God med ball
• God avslutter
• Hurtig



Roller | Kantspiller

Offensive kvaliteter Defensive kvaliteter

Målsetning

• Smart i box
• Gode relasjoner IL og back
• Offensive iniativ/ true rom 

1 og 2
• Utfordre 1v1
• God avslutter
• Gode innlegg

• God omstillingsevne
• Tydelig i press/lede

• Hurtig
• Fintesterk
• Løpssterk
• God innleggsfot
• God avslutter



Roller | Spiss

Offensive kvaliteter Defensive kvaliteter

Målsetning

• Oppspillspunkt
• True rom 2 og 3
• Score mål
• Rettvendt på mål
• Boksspiller

• God omstillingsevne
• Tydelig i press/lede

• God til å holde på ball
• Duellsterk
• God avslutter
• God på posisjonering
• Lukte muligheter
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