«GLASSVERKETMODELLEN»
Offensiv fotball i 4-3-3 systemet.

«GLASSVERKETMODELLEN» tar for seg hvordan vi i Glassverket ønsker å fremstå spillemessig under kamp.
Modellen er gjeldende for alle lag fra ungdomsfotballen og helt opp til seniorlaget. Vi presiserer i hovedsak
at dokumentet kun er veiledende og at man ikke trenger å følge denne planen slavisk, men vi ønsker at
man skal se noen klare linjer som samsvarer med filosofien i denne planen. Modellen er utarbeidet av
sportslig leder, og eventuelle spørsmål rettes til vedkommende; sportsliglederfotball@glassverketif.no

MÅL: PRESTERE SOM ET LAG

Det er utviklet to forskjellige kampstrategier. Vi ønsker at ungdoms- og seniorlagene i Glassverket skal
beherske begge disse strategiene og kunne anvende de for å få et fordelaktig kampbilde. Se spillmodellen.
1. Forsvare og kontre – bygger på god defensiv struktur og høyt tempo.
2. Angripe og gjenvinne – bygger på høy ballbesittelse og aggressivt press.
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*De ulike fasene av spillet.
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*Underfasene beskriver hva vi vektlegger i de ulike fasene av spillet.

ETABLERT FORSVAR

Omhandler når laget har vært forsvarslag i flere sekunder og vi har hatt tid til å få spillerne i de posisjonene
vi ønsker. Det er viktig at vi i denne fasen opprettholder, så godt som mulig, posisjonell og numerisk
balanse. Dette betyr at vi har nok spillere på riktig side av ballfører, i riktige posisjoner.

Låsing av motstander
Vi ønsker å låse av alle muligheter fremover i banen når motstander ønsker å sette i gang spillet raskt. Dette
værer seg utspark, innkast og frispark. Dette gjøres ved å ta ut alle de korte alternativene fremover i banen,
ved hjelp av offensiv markering.
Vi låser av målspark ved at våre øverste spillere ligger midt mellom to av motstanders lave spillere. Det
samme gjelder for midtbanen, som ikke markere direkte på person, men legger seg i mellom to spillere slik
at han/hun rekker bort til duellen.
Vi låser av innkast ved å ligge tett i markering på de spillerne som ønsker å møte og motta ballen. Spillere
på motsatt side av banen trekker innover for å styrke sentrallinjen.

Vi ønsker å igangsette presspill (hardt press på motstander) når motstander har et dårlig mottak eller
pasning, når ballen slås høyt i lufta eller når motstander spiller på en feilvendt spiller. Presset utføres i
soneforsvar.

Nekte defensive scoringssituasjoner
Glassverket presser samlet i 1-4-5-1/1-3-4-1 formasjon. Alt press utføres i soneforsvar, dette betyr at hver
enkelt spiller har ansvar for hver sin sone, og at man plasserer seg i forhold til medspillerne. Dette gjør at
man i fellesskap skal hindre motstanderen fra å komme inn i ønsket rom.
Angriper sørger alltid å stenge av en side, slik at mostander må angripe på en side av banen. Dette gjøres
ved å stille seg mellom midtstopperne og lede ballfører ut mot en av sidene. Dersom denne spilleren gjør
en god jobb så er det enklere for resten av laget å posisjonere seg. De får da et mindre område å fokusere på
defensivt, og kan forskyve enda mer.
Når en midtbanespiller legger press på ballfører (førsteforsvarer) stiller de andre fire midtbanespillerne seg
tett i tett bak førsteforsvareren. Hvis ballen slås til motsatt bredde av banen kommer ny midtbanespiller opp
i press og den som var førsteforsvarer for litt siden samler seg sammen med de andre tre midtbanespillerne
tett i tett bak den nye førsteforsvareren. De samme momentene gjør seg gjeldende for backfireren når
ballen er i mellomrom.
Glassverket ønsker å nekte motstanderen gjennombrudd sentralt i banen. Som en konsekvens av dette må
vi stå tett i tett med en samlet midtbanefemmer og ha kort avstand (10 meter) ned til backfireren for å ikke
åpne mellomrommet mellom vår midtbanefemmer og backfirer.
Vi kan også velge å presse høyt (1-4-3-3 / 1-3-3-2). Da etterlater vi oss mye bakrom. For å håndtere dette må
keeper være med utenfor sekstenmeteren, samt at alle i backfireren har en sidevendt kroppsstilling hvor de
er klare til å falle av dersom laget ikke får godt nok press på ballfører.
De fleste mål scores fra en sentral posisjon på banen, det skal derfor prioriteres å dekke bakrom sentralt før
ute på siden. For å ha kontroll på bakrom er det viktig at ingen i forsvarsleddet henger igjen, være klare til å
falle av dersom det ikke er press på ballfører og støte ut i mellomrommet når vi har godt press på ballfører.
Viktig at også keeper tør å komme ut fra streken og gjøre bakrommet mindre. Sidestilling på forsvarsspillere
er også viktig for å komme raskt opp i fart og hindre gjennombrudd i bakrommet.
For å beskytte mellomrommet er det viktig at alle jobber etter samme idé. Midtbanen skal ha så godt press
på ballfører at de ikke kan slå pasninger i mellom- og bakrom. Midtbanespillere skal da ikke følge spillere
som beveger seg inn i mellomrommet, men bevare sin posisjon. Forsvaret har da ansvar for å støte på
denne spilleren/bryte ballen. De resterende forsvarspillerne som ikke støter, faller av og danner en ny
kompakt forsvarslinje. Dersom det er flere spillere i mellomrommet kan forsvaret trekke ned def.mid noe
(etter avtale). Avstand mellom ledd omtrent 10-15 meter.

Bilde 1.0: Laget ligger smalt i 1-4-5-1 formasjon defensivt og sideforskyver etter ballens plassering på
banen. Bildet illustrerer lavt press.

Bilde 2.0: Laget ligger høyt i 1-4-3-3, presser hardt rundt ballfører, tar ut kortpasningsmuligheter sentralt i
banen og leder han/hun ut mot ønsket side. Bildet illustrerer høyt press.

Bilde 3.0: Angripers rolle i presspillet er å lede ballfører ut mot ønsket side, slik at laget kan tillate ekstrem
sideforskyvning.

Bilde 4.0: Kant på motsatt side av ball skal alltid trekke ned og sentralt i banen for å bli en del av
midtbaneleddet.

Bilde 5.0: Kant på samme side som ballfører skal nekte spill på innsiden gjennom midtbaneleddet, men
samtidig ligge så nære back at han/hun kan bryte ballen/raskt kommer opp i press.

Bilde 6.0: Back på samme side som ballfører skal alltid markere tett på motstanders kantspiller, som i veldig
mange tilfeller vil møte ballen.

Bilde 7.0: Back på motsatt side av ballfører skal alltid trekke inn mot stopper og skape korte avstander til
midtstoppere. Eventuelle spillere som ligger igjen på motsatt side av banen skal ikke markeres. Desto bedre
press det er på ballfører jo tettere kan backen ligge.

Bilde 8.0: Dersom ballen er sentralt i banen skal backen trekke inn og nekte gjennombrudd mellom
back/stopper, samtidig som han/hun må ha kontroll på motstanders kantspiller.

Bilde 9.0: Bildet illustrerer mellomrommet, spillere som beveger seg inn i dette område er forsvarspillernes
ansvar. Midtbanen skal ikke følge løp inn i dette rommet, men heller fokusere på å nekte inntrenging i
denne sonen. Avstand mellom forsvar og midtbane skal aldri være med enn 10m (etablert forsvar).

Håndtere defensive scoringssituasjoner
Når motstander kommer til scoringsmuligheter er det greit å ha noen retningslinjer for hvordan vi skal
opptre. Dersom motstander legger an til skudd skal forsvarspillere prøve å blokkere ballen ved å få så mye
av kroppen sin foran som mulig. Pass på at armene holdes tett inntil kroppen.
Dersom motstander kommer til innlegg skal vi alltid etterstrebe å ha overtall i egen boks. Sideback på
samme side skal gå i press, det skal alltid ledes mot motspillers dårligste fot. Indreløper/ving på samme side
skal komme i sikring. Midtstoppere har ansvar for rommet foran mål, back på motsatt side har ansvar for alle
innlegg som blir for lange og den sentrale midtbanespilleren, sammen med indreløper på motsatt side, har
ansvar for sonen fra straffemerket og utover.
Dersom motstander har klart å true inn i mellomrommet vårt vil avstanden til målet påvirke hva vi skal gjøre.
Dersom avstanden er mindre enn 25 meter til eget mål er forsvarspillere nødt til å støte. Dersom avstanden
er lengre skal forsvarsspillere falle av, sentrere og mens midtbanen prøver å jobbe seg på riktig side.

OVERGANG FRA FORSVAR TIL ANGREP

Det er ofte mye å vinne på å ta en overgang rett etter man har vunnet ballen, men det er ikke alltid at en
overgang er riktig respons på gjenvinning. Det blir da spilleren som gjenvinner ballen sitt ansvar å avgjøre
motstanders posisjon og hvor vidt de er i balanse.

Begynnelsen på en kontring
Det er viktig at spilleren som mottar ballen raskt gjør seg opp en mening om hva som er mest
hensiktsmessig i situasjonen han/hun befinner seg i. Det er ofte mange spillere i nærheten når man vinner
ballen, og det kan da være fornuftig å se etter spillere som ikke har press fra motstander.
Dersom keeperen vinner ballen skal vi først og fremst se ut mot kantene. Gjerne ved et utkast mot en av
vingene som ligger bredt og halvhøyt. Dersom man ser at sjansen er stor for at keeperen ender opp med
ballen er det lov å tjuvstarte bevegelsen fremover.
Når backfireren erobrer ballen ønsker vi at de skal se til det øverst plasserte leddet i laget. Denne personen
skal møte ballen for så å legge igjen på en rettvendt spiller som kommer i fart fremover.
Dersom midtbanen vinner ballen ønsker vi å se bevegelser tidlig inn i bakrommet, gjerne i korridoren
mellom back og stopper. Hvis det er store rom foran spilleren som vinner ballen ønsker vi at han eller hun
tar med seg ballen inn i rom, for å skape overtall.

Øk ubalanse og bevar egen balanse
Etter at man har spilt av gjenvinningspresset er det mye å hente på å transportere ballen raskt fremover.
Pass på egen balanse! En naturlig reaksjon på en kontring er å samle spillerne som er igjen sentralt og falle
av, noe som ofte gir store rom i korridorene og i mellomrommet.
Dersom det er mye bakrom er det viktig at man bruker dette for alt det er verdt. Viktig at ikke alle spillerne
søker bakrom, men at vi har minst 1 spiller som ønsker å få ballen møtende, foran forsvarsspillerne. Det er
også viktig at vi tenker på egen sikkerhet når vi kontrer. Spesielt midtstoppere og defensiv midtbane bør ha
kontroll på motstanderlagets potensielle kontringsspillere. Dette gjøres best ved å splitte midtstopperne,
hvor den ene tar ut motstanderens høyeste spillpunkt sentralt i banen, mens den andre tar ut dybde.
Defensiv midtbane tar ut eventuelle spillpunkter høyere i banen.

Utnytte offensive scoringssituasjoner
Når vi først kommer til scoringssituasjoner er det viktig at vi vet hvordan vi best skal utnytte de. Det er viktig
å bruke hensiktsmessig teknikk når man skal avslutte angrepet. Dersom man er innenfor 16-meteren bør
man alltid se på muligheten for å plassere ballen med innsiden, mot et av hjørnene. Dersom avstanden er
lengre enn 16 meter kan vedkommende gå for kraft, ved bruk av strak vrist. Avslutninger fra korridoren bør
siktes mot det lengste hjørnet.

Spillere som er upresset i mellomrommet oppfordres til å skyte for å avslutte angrepet, eller spille gjennom
en medspiller på løp. Kommer man alene med keeper kan man også velge å chippe ballen over, eller runde
keeperen (viktig at man her har god nok fart og vinkel til å gå rundt).
Dersom man kommer til scoringssituasjoner fra innleggsposisjon skal vi i Glassverket alltid etterstrebe å
fylle opp 3 plasseringer. En spiller skal søke første stolpe for harde innlegg langs bakken, en spiller skal søke
straffemerket for spill utover 45 grader, og en spiller skal søke hjørne av 5-meter på motsatt side for innlegg
i lufta.

ETABLERT ANGREPSSPILL

Etablert angrepsspill er alle de situasjonene hvor vi har ballen, utenom kontringer og dødballer. Vi skal nå
se på hvilke rom vi ønsker å true og hvilke bevegelser vi vil se i de ulike fasene av spillet.

De ulike rommene
Nedenfor ser du bildet av rommene på en fotballbane uansett skala (gule spillere er det forsvarende laget).

BAKROM

MELLOMROM

Bilde 10.0: Illustrasjon av de ulike rommene.

FRAMROM

Skape offensive scoringssituasjoner
Hvilke rom vi vil prioritere vil variere fra kamp til kamp, i forhold til hvordan motstanderen forsvarer seg. Er
ballen sentralt i banen ønsker vi å søke bredt i banen, og motsatt når ballen er bredt. Dette gjøres for å
skape gode vinkler og for å få spillere mer rettvendt. Alternativt kan vi spille på en møtende spiller på like
bredde som spiller på tvers innover/utover i banen som avslutter en god trekant. Viktig også å få med
keeperen i pasningsspillet, spesielt når man er under høyt press fra motstanderen.
For å komme oss fremover på banen ønsker vi å liste opp en del bevegelser som skal hjelpe oss med dette;
1. Vi ønsker at defensiv midtbane skal søke ballfører i framrom med en møtende bevegelse diagonalt,
slik at han/hun mottar ballen noe fremoverrettet.
2. Spissen skal alltid møte ballen slik at han kan legge igjen på indreløpere på vei fremover – helst
samme side som oppspill kom fra.
3. Indreløper på motsatt side av ball er mer offensiv enn indreløper på samme side og søker mer inn i
bakrommet, dette gjelder også for kantene.
4. Backer skal søke bredt i banen og ligge så høyt av man kan spille inn bak en eventuelt høy
angriper/ving.
5. Midtstopper på samme side som ball skal alltid ta ut dybde for å gjøre seg spillbar, og for å kunne
gjennomføre en eventuell vending av spill.
Vi ønsker alltid å prioritere å komme oss inn i bakrommet sentralt i banen dersom dette er mulig. Måten vi
ønsker å gjøre det på er derimot ikke ved hjelp av lange baller i lufta. Vi ønsker å bearbeide motstanderlag
ved hjelp av hurtig kortpasningsspill i banens fulle bredde. Romprioriteringen er som følger;
1. Bakrom sentralt i banen
2. Bakrom i korridor
3. Mellomrom sentralt i banen
4. Mellomrom i korridor
På bildene under har vi prøvd å illustrere gode bevegelser, som er med på å skape gode vinkler og som gjør
at vi får rettvendte spillere høyere i banen. Timing og pasningskvalitet er to meget viktige faktorer for å
lykkes med dette. Merk dere at det er gjennomgående at indreløper/kant på motsatt side av ballfører som
alltid søker bakrom.

Bilde 11.0: Ballfører sentralt i banen benytter seg av back ute i korridor som spiller opp på møtende
spiss/kant.

Bilde 12.0: Back benytter seg av møtende kant for å spille en rettvendt spiller i mellomrommet.

Bilde 13.0: Stopper benytter seg av diagonalt løp fra def.mid for å spille fri rettvendt back.

Bilde 14.0: midtstopper benytter seg av møtende spiss for å legge igjen på rettvendt spiller i
mellomrom/bakrom.

Bilde 15.0: Kant benytter seg av møtende spiss for å legge i bakrom direkte eller ved hjelp av rettvendt
indreløper.

Bilde 16.0: Def.mid benytter seg av møtende spiss eller indreløper på vei inn i mellomrom for å så nå
bakrom sentralt.

Utnytte offensive scoringssituasjoner
Se punktet tidligere i dokumentet.

Forsvarsberedskap
Når man har ballen i laget er man per definisjon i angrep. Samtidig må man være forberedt på at man kan
miste ballen og at motstanderlaget kan få tak i ballen og kontre. For å være best mulig forberedt på dette
må man ha en plan for hvordan man tar hensyn til dette når man angriper.
Det er først og fremst viktig at ballfører hele tiden vurderer alternativene han/hun har rundt seg. Det er mye
bedre å spille en enkel pasning i støtte, eller ut i korridor dersom timing mellom løp og ballfører ikke
harmonerer, eller man av andre årsaker ikke har helt troen på å lykkes.
Det er også viktig å ta ut de viktigste kontringsspillerne. Dette vil si at backer ikke skal gå i angrep dersom
det ligger en kant klar til å kontre på samme side. Det er også viktig at def.mid og de to midtstopperne
utfører offensiv markering på de spillerne motstander har lagt igjen høyt i banen. Dersom man har flere
balansespillere til overs ønsker man å dekke opp rommet foran egne midtstoppere.

OVERGANG FRA ANGREP TIL FORSVAR

Når man mister ballen har man to valg. Man kan enten velge å stå høyt i banen og prøve å gjenvinne ballen
hurtig, eller man kan falle av for å skape balanse. Vi i Glassverket ønsker i størst mulig grad å vinne igjen
ballen hurtig ved å flytte opp spillere og ta bort kortpasningsalternativene.

Gjennvinningsspill
For at man skulle kunne vinne igjen ballen etter balltap er det viktig at man klarer å omstille seg raskt. Det
er også viktig at samtlige spillere er med på presset. Dersom noen slurver og ikke er med på å ta ut de gode
alternativene, eller at vi bruker for lang tid på å reagere vil motstanderlaget ha gode muligheter for å kunne
starte en kontring.
Det er viktig at backen på samme side som ballfører tar ut kantspiller på samme side. (offensiv markering)
Midtstoppere skal også ha offensiv markering på angrepsspillere sentralt i banen. Ellers er det viktig at de
øverste pressleddene jobber hardt sammen (korte avstander og høy aggressivitet) for å vinne tilbake ballen.

Overgang fra gjenvinning til etablert forsvar
I situasjoner der motstander klarer å spille av det høye gjenvinningspresset er det viktig at de få spillerne
som er igjen på riktig side faller av og prøver å dekke de viktigste sentrale rommene foran eget mål. Dersom
man ikke lykkes med å få flere spillere på riktig side bør man tenke på å støte opp i motspiller når han/hun
kommer på rundt 25 meter.
Det er førsteprioritet å dekke bakrom sentralt i banen, før en også tar sikte på å sikre mellomrommet sentralt
i banen. Det komprimeres og vi jobber med å fylle forsvarsleddet, før vi prøver å fylle opp midtbaneleddet
og gjenopprette balansen.

Håndtere defensive scoringssituasjoner
Se punkt tidligere i dokumentet.

DØDBALLER

Hvert lag organiserer sine dødballtrekk sånn som de selv ønsker. Vi anbefaler også at lagene utnevner en
person som organiserer alle defensive dødballer, og en person som organiserer alle offensive dødballer
(innleggs- og skuddposisjoner).

Defensive dødballer
På defensive dødballer langt inn på motstanders halvdel oppfordrer vi til å stenge av alle korte muligheter
for å unngå kontring i mot. På siste tredjedel anbefaler vi å bruke mansmarkering, med en eller to personer
i dedikerte soner som skal gå etter ballen. Dette bør være gode duellspillere. Dersom laget ikke velger å
trekke ned alle spillerne på dødball bør eventuelle kontringsspillere ligge bredt i banen.

Offensive dødballer
Det oppfordres til at dødballer langt tilbake på banen settes i gang hurtig slik at laget kan starte
kortpasningsspill. På dødballer lengre opp i banen der det er gode muligheter for scoring enten ved hjelp
av skudd eller innlegg ønsker vi at laget bruker tid på å gjennomføre dette ordentlig. Det er viktig å tenke på
at vi ikke skal blottlegge oss, god balanse er derfor viktig på offensive dødballer hvor vi flytter spillere langt
inn på motstanders halvdel.

