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Ballstørrelse og balltype: Carlsen, K.H. (2016). Oslo: FfK 

 

Formål: Vi ønsket å finne ut hvilken type ball spillere i alderen 8-12 foretrekker. Valget var 

mellom vanlig 3’er ball, vanlig 4’er ball eller lett 4’er ball. 

 

Metode: Hver dag på fotballakademiet la vi ut ballnett med de tre ulike typer baller. Så gikk 

spillerne selv og valgte om de ville bruke vanlig 3’er ball, vanlig 4’er ball eller lett 4’er ball før 

og under trening. I tillegg spurte vi spillerne om hvilken ball de foretrakk og hvorfor. 

 

Observasjon: De yngste barna (8 og 9 år) valgte alltid den lette 4’er ballen. Barn 10 år (siste års 

5’er fotball) valgte stort sett den lette 4’er ballen, men de beste foretrakk vanlig 4’er ball. Blant 

11-åringene var det ulikt hva de foretrakk. Det vil si at noen likte best den lette 4’er ballen, mens 

noen likte best vanlig 4’er ball. 12-åringene foretrakk vanlig 4’er ball, og brukte kun den lette 

som variasjon eller fordi det var gøy å prøve den. Nettet med 3’er baller ble enten liggende igjen, 

eller disse ballene ble valgt først etter at det var tomt for de lette og vanlige 4’er ballene.  

 

Når jeg spurte dem om hva de foretrakk så samstemte jo logisk nok svarene med vår observasjon 

av hvilke baller de gikk og hentet av egen fri vilje. Grunnen til at de yngste likte den lette 4’er 

ballen best var fordi den var lettere å skyte med, de kunne slå langpasning, den var lettere å 

kontrollere og ”mindre farlig”. Dette synes vi å se også, ved at de ved bruk av den lette ballen 

både kunne slå innlegg, dempe ballen med brystet, heade og at keeper turde å gå etter ballen. De 

spillerne som foretrakk vanlig 4’er ball, svarte først og fremst at den lette var vanskelig å skyte 

med siden den ofte gikk over mål ved skudd. Samtidig har vi observert at de aller minste barna i 

1.-3. klasse foretrekker eller kan ha fordel av 3’er ball, spesielt for dribling og vending øvelser. 

 

Konklusjon: Dersom barn i alderen 8-10 år får velge selv, ønsker de å spille med en lett 4’er 

ball i stedet for både vanlig 4’er ball og 3’er ball. Dette er jo også i samsvar med NFF sine 

anbefalninger: ” Norges Fotballforbund mener det er mange fordeler ved å bruke såkalte 

lettballer i barnefotballen”. Se lenken under. Samtidig mener jeg det er fint å variere balltype. 

http://www.trenerforeningen.no/barne-og-ungdomsfotball/anbefaler-lettball-i-barnefotballen  

 

Hvor kan vi få kjøpt slike baller? De fleste sportsbutikker selger lette baller, men jeg anbefaler 

Errea på http://www.nordicteamsport.no/. Dette er ikke kun fordi de er min utstyrsleverandør, 

men jeg har god erfaring med deres baller, og jeg stiller jo store krav. Fordelen med deres lette 

baller er at de er gode å spille med, de er slitesterke og de holder lenge på luften. I en hektisk 

hverdag er det fint å slippe å pumpe luft i ballene hver uke. Fordelen med deres vanlig 4’er baller 

er at de er gode å spille med, slitesterke, og finnes i 10-12 ulike modeller og fargekombinasjoner. 

Sistnevnte er en stor fordel for å unngå å miste baller når mange lag trener samtidig.  

 

http://www.trenerforeningen.no/barne-og-ungdomsfotball/anbefaler-lettball-i-barnefotballen
http://www.nordicteamsport.no/

