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Bodø/Glimt og valg uten ball offensivt 2020 versus 2021 (Carlsen, K.H. 2021) 

I artikkelen ”Marginer i toppfotball 3” kom det fram at Bodø/Glimt generelt hadde mange 

bevegelser som truet bakrom og mange 2.bevegelser. I tillegg benyttet Bodø/Glimt noen faste 

oppspillvarianter ofte i bortekampen mot Rosenborg 25.6.2020. Følgelig var formålet med denne 

enkle analysen å undersøke likheter og ulikheter mellom to kamper (2020 versus 2021), og 

hvordan ulikt motspill kan påvirke prestasjonene til Bodø/Glimt. 

Tabell nr. 1: Antall bevegelser i bakrom og 2.bevegelser i en omgang for Bodø/Glimt i to ulike kamper. Utvalgte 

omganger er 2.omgang borte mot Rosenborg i Eliteserien 25.6.2020 versus 1.omgang hjemme mot Viking 3.7.2021.  

 Bodø/Glimt 25.6.2020 Bodø/Glimt 3.7.2021 

Antall bevegelser i bakrom 48 22 

Antall 2.bevegelser 35 21 

 

De syv mest brukte oppspillvariantene for Bodø/Glimt i 2.omgang borte mot Rosenborg 

25.6.2020 versus 1.omgang hjemme mot Viking var: 

1) Oppspill til eller spillvending via sentral midtbane, og så pasning til ving eller høy 

sideback: 7 (2020) versus 1 (2021) gang. 

2) Oppspill bakfra (midtback, keeper eller sentral midtbane) til ving og så pasning/ flikk 

til indreløper gjennom på innsiden: 5 (2020) versus 1 (2021) gang.  

3) Midtback/midtstopper til høy sideback: 5 (2020) versus 1 (2021) gang, og som regel 

i kombinasjon med at ving skjærer inn eller trekker helt opp.  

4) Veggspill, kombinasjoner, flikk og andrebevegelser sentralt foran 16 meter mot 

lavtliggende lag: 5 (2020) versus 3 ganger. 

5) Midtback, sideback eller sentral midtbane spiller gjennom indreløper i mellomrom 

som kan sette fart eller spille videre: 4 (2020) versus 5 (2021) ganger. 

6) Langt/direkte oppspill bakfra (keeper, sideback, midtback eller sentral midtbane) til 

midtspiss eller ving: 3 (2020) versus 3 (2021) ganger.  

7) Midtback setter fart og utfordrer forbi et presseledd: 3 (2020) versus 2 (2021) ganger. 

 

Totalt benyttet de disse syv oppspillvariantene 32 ganger i kampen mot Rosenborg. I kampen 

mot Viking 2021 benyttet Bodø/Glimt de samme variantene 16 ganger. Variant 1-3 ble klart 

mindre benyttet i kampen mot Viking, mens det var mindre forskjell på de resterende variantene.  

Basert på et så lite utvalg er det selvfølgelig vanskelig å konkludere om resultatene representerer 

noen mer varige endringer i Bodø/Glimt. Samtidig var tallene på disse variablene markant bedre 

i kampen mot Rosenborg enn mot Viking. En forklaring kan være motspillet. Viking presset lav i 

4-5-1 gjennom store deler av kampen, og vingene til Bodø/Glimt ble stående breit mens de trakk 

inn i banen mot Rosenborg. Videre var muligens noen lag dyktigere til å bruke data om 

Bodø/Glimt sin spillestil for å skape et bedre motspill i 2021 enn i 2020. Hvilket igjen kan ha 

medført at Bodø/Glimt bevisst forsøkte å endre hvordan de spiller mot etablert forsvar Til slutt 

kan salg, skader og tilfeldigheter forklare prestasjonsforskjellen mellom kampene.  

  


