
Strømsgodsets Fotballakademi (FA)



- Et etter-skole-tilbud for alle barn som er glad i fotball, uavhengig av nivå
- Finner sted i Talentgården som er en innendørs fotballhall
- Topp kvalifiserte trenere med lang fartstid i Strømsgodset
- Et utviklende og motiverende miljø for barna
- Et trygt sosialt miljø for barn som møter 

hverandre fra hele Drammen

Hva er Fotballakademiet? 



Godsets FotballAkademi samler fotballinteresserte 
barn fra hele Drammen! 

•FotballAkademiet er: 
• MOTIVERENDE!

• SOSIALT!

• UTVIKLENDE!

Visste du at:
- FA øker antall treningstimer for barna!  
- At 64 spillere har fra 2015 til i dag tatt videre steg fra FA og oppover i Strømsgodset 

Toppfotball systemet (utviklingsavdelig og A-lag)
- At 5 spillere i dagens A-stall med lang fartstid som spiller på FA:

Ole Enersen, Albert Thorsen, Eirik Blikstad, Fabian Holst-Larsen og Andreas Skjold. 
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FA 7-8 år FA 9-10 år FA 11-12 år

Hovedfokuset på FA er å ha det gøy! Videre

vektlegger vi i dette alderssegmentet

transportering, løpe med og stoppe ball.

Avslutningsteknikk og pasningstrening er med på

hver økt. Nøkkelferdigheter er en standard for

treningen, bakt inn i fotball-lek. Vi ønsker at

spillerne våre er sjef over ballen. Med "defensiv

trening" vektlegger vi i hovedsak gjenvinning av

ball.

Hovedfokuset på FA vil alltid være å ha det gøy

med fotball! Pasninger er fortsatt en av de

viktigste nøkkelferdighetene som det trenes på,.

Mottak og førstetouch introduseres i treningen.

Offensivt er fokuset på avslutninger, spill-motspill

offensivt med bevegelse i overtall.

Spill-motspill defensivt med hurtig gjennvinning

av ball samt 1 vs 1 defensivt sidestille.

Fotballtrening på FA skal være motiverende,

utviklende og motrsomme økter! Største vekten

av treningstiden på FA for den eldste gruppa vår

skal brukes til å trene på nøkkelferdighetene

pasninger, førstetouch, 1 vs 1 offensivt og

defensivt, samt omstilling/gjennvinning av ball. .

Vi mener at trening med mange touch, mye

bevegelse og riktig trening av disse

nøkkelferdighetene er det optimale for spillere i

barnefotballen som ønsker å trene mye.



7-8 år
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7-8 års alderen 84 økter og

126 timer med fotballtrening pr. år.

Totalt gir det for denne gruppa:

64 økter ballbehandling

13 økter avslutningstrening (avslutningsteknikk)

21 økter defensiv (Spill/motspill- hindre mål)

42 pasningsøkter

27 økter offensiv (spill/motspill- score mål)



9-10 år

9-10 års alderen gir 168

økter og 283 timer

med fotballtrening pr. år. Totalt for denne

gruppa gi det:

101 økter ballbehandling

69 økter med pasningsfokus

69 økter offensiv fokus

57 økter defensivt fokus

37 økter med omstilling i fokus
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11-12 år

11-12 års gruppa-168 økter i 11år og 84

i 12 årsgruppa. Gir 283 og 126 timer

med fotballtrening pr. år:

36 økter med ballbehandlings fokus

48 økter med pasningsfokus

36 økter med omstilling i fokus

84 økter med offensivt fokus

48 økter med defensivt fokus
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FA fra 7 til 12 år

Om en spiller har gått gjennom hele FotballAkademiet fra 7-12 år,

vil spilleren ha i snitt 756 treningsøkter.

Dette tilsvarer over 1228 timer med fotballtrening.

Øktene på FA kommer i tillegg til egentrening og trening/kamp i

egen klubb.

201 ballbehandlingøkter

159pasningsøkter

73 omstillingsøkter

179 angrepsøkter

127forsvarsøkter

Gjennom FotballAkademiet har man værtgjennom i snitt:

Ballbehandling Offensivt Defensivt Omstillingsspill Pasning og mottak
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