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Indledning: 

”Bare lad ham have den dér, dér er han ikke farlig” 

Floskler som ovenstående har jeg hørt brugt utallige gange om possession i siderummet. Helt tilbage fra jeg 

selv var ungdomsspiller og stadig den dag i dag. Denne floskel har været i live i +15 år, selvom det lader til 

den ikke er baseret på nogen former for empiri.  

Hvis banens indretning analyseres i kontekst til en kampsituation, så vil jeg konkludere at det er i 

siderummende, der forekommer størst chance for et gennembrud. Det er her, det er nemmest at skabe 

lokale overtal, som kan føre frem til chancer med overvejende succes.  

Grundet floskler som denne, er jeg interesseret i at undersøge og afklare effekten af gennembruddet i 

siderummet.  

Når jeg har observeret fodboldtendenserne de seneste år, har der været et overvejende fokus på 

gennembruddet centralt i banen, fra især mellemrummet.       

Statsbomb fandt ud af i deres analyse af Superligaen, Premier League og Bundesligaen at:  

”It seems that the stronger teams create more in central areas, especially within and just outside the box. 

Weaker teams rely more on the wide areas. Likely due to lowered technical ability forcing a more ‘get the 

ball in the box’ approach (Bilag 1; Side 33)”. 

Det, at skabe chancer og assists fra siderum er blevet et synonym med at være de ”dårlige” holds valg, eller 

i hvert fald for de hold som ikke besidder samme tekniske kvalitet som topholdene. Dog er Superligaen den 

liga af de 3, hvor der forsøges flest gennembrudsforsøg fra siderummende: ”Where Denmark sticks out, 

however, is in a greater number coming from wide areas. This is unusual as the Superliga is not a 

particularly cross-heavy league (Bilag 1; Side 32)”.    

Statsbomb har også kunne se en udvikling de seneste 5 år, i at assist og key passes kommer fra et mere 

centralt sted i banen (Bilag 1; Side 33).    

Men derfor bliver jeg stadig ved med at finde tilbage til det samme spørgsmål;  

Er han virkelig ikke farlig når han har den dér??? 
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Problemformulering: 

”Hvordan skabes gennembrud i siderum imod etableret forsvarsspil og hvad er 

effekten af disse?” 

-Hvor mange gange benyttes siderum på modstanderens banehalvdel imod etableret forsvarsspil? 

-Hvor stor en andel af gennembrudsforsøgene fra siderum bliver til gennembrud og chancer? 

-Hvordan skabes gennembruddene? 

Hypoteser:  
Jeg tror at siderummet benyttes ofte imod etableret forsvarsspil på modstanderens banehalvdel. I hvert 

fald som minimum 60 gange i løbet af en kamp.  

Jeg tror, at der skabes gennembrud 33% af de gange, der forsøges på gennembrud i siderum. Hvorimod jeg 

tror, at der kun skabes chancer 20% af gangene, hvor der sker et gennembrud i siderum.   

Jeg tror at det vil ses, at der 40% af tiden er skabt gennembrud ved lokale overtal og tidlige indlæg.  

Afgrænsning: 

Jeg vil i denne opgave tage udgangspunkt i gennembrudsforsøg imod etableret forsvarsspil eller 

erobringsspil. Jeg vil derfor ikke kigge på chancer og gennembrudsforsøg skabt på baggrund af offensive 

omstillinger hvor modstanderen er i ubalance.  

Jeg har taget udgangspunkt i to bolddominerende hold, nemlig FCN u17 og FC Red Bull Salzburg i denne 

opgave.  
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Begrebsafklaring: 

Chancer: 

I denne opgave vil der blive taget udgangspunkt i chancer der af Wyscout bliver takseret som værende 

minimum 0,20 xG (Expected goals) i deres kamprapport.  

xG er en måling af hvor stor sandsynlighed der er for scoring på en afslutning. 0,20 betyder altså at der 

scores på denne chance 20% af tiden.   

Der vil i denne opgave blive kigget udelukkende på chancer direkte affødt af et gennembrud i siderum.  

Fodboldspillets rum i bredde- og længderetning: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gennembrud og gennembrudsforsøg: 

Jeg definerer gennembruddet som den aktion, der bryder modstanderens sidste forsvarskæde, enten via 

pasning, indlæg eller dribling. Et forsøg på ovenstående kaldes et gennembrudsforsøg. Succeskriteriet for 

gennembruddet er at der er modtager på.  
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Typer af gennembrud: 

I denne opgave arbejdes der med følgende typer af gennembrud;  

Inddeling af siderummet; 

Som billedet indikerer, så er siderummet inddelt efter zoner. Dette er for at visualisere hvilke typer af 

indlæg der bliver noteret i hvilke zoner. En bold ind i feltet fra rød zone er et sent indlæg, og gul zone er et 

tidligt indlæg. Zonen for det tidlige indlæg starter ved den sidste 1/3 af banen.   

 

 

 

 

 

 

 

Tidligt indlæg; Et indlæg slået i feltet fra gul zone.  
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Sent indlæg; Et indlæg slået i feltet fra rød zone.  
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Dyb aflevering i bagrum; En dyb bold i modstanderens bagrum fra siderum (Billede 1). I denne opgave kan 

det også være en dyb aflevering ind i siderummet. Eksempelvis en stikning der spilles fra et centralt sted i 

banen, eller fra egen banehalvdel (Billede 2 og 3).   
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1v1 offensivt; En direkte 1v1 duel imod modstanderens bagerste mand i siderummet. 
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Indspil i feltet; En aflevering ind i feltet fra siderum. Eksempelvis kan dette være en cutback aflevering. Til 

fælles har disse afleveringer, at den angribende spiller ikke nødvendigvis er forbi modstanderens back, men 

han har bundet ham for at skabe plads til den næste aktion.  

Eksempelvis her; Daka har bundet backen og laver et indspil til Berisha i feltet.   
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Lokalt overtal; Når det angribende hold er i overtal i modstanderens siderum og skaber et gennembrud 

baseret på det overtal.  
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2v2 offensivt; En direkte 2v2 duel imod modstanderens bagerste mænd i siderummet 

Box entry: 

Indspil, indlæg eller dribling ind i modstanderens felt.  

Banens spillere inddelt efter tal: 

Målmand = 1 

Højre back = 2 

Stoppere = 3 og 4 

Venstre Back = 5 

Defensiv midtbane = 6 

Central midtbane = 8 

Offensiv midtbane = 10 

Kanter/wings = 7 og 11 

Angriber = 9 
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Etableret forsvarsspil: 

I denne opgave bliver et modstanderhold betragtet som værende etableret 15 sekunder efter et boldtab.   

Etableret erobringsspil: 

Når et hold har alle spillere positioneret bag bolden, og der igangsættes et tydeligt kordineret første pres, 

så betragtes dette som etableret erobringsspil.  

Spilvending:  

Hver gang bolden krydser nedenstående linje registreres det som en spilvending: 
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Teori: 

Når trænere skal kigge efter fremtidige tendenser for fodbolden, er det oftest de tre største ligaer i verden 

de kigger på, nemlig Premier League, Bundesligaen og LaLiga. I hvert fald ifølge Frank Hjortebjerg fra FCN 

(Interview 1). Derfor er det også relevant at kigge på tendenser for sæsonen 20/21 i forhold til relevansen 

for min opgave.  

I teoriafsnittet er der taget udgangspunkt i Wyscouts PlayerRanking system for sæsonen 20/21 (Bilag 8). 

Der er kigget på statistiske tendenser i de 3 største ligaer. Premier League, den tyske Bundesliga og LaLiga. 

Denne data er sammenlignet med den danske u17 liga og den østrigske Bundesliga, da det er her opgavens 

to fokushold spiller.   

Specifikt er der undersøgt positioner på de spillere med flest offensive 1v1 aktioner. Derudover er der 

undersøgt positioner på de spillere med højest % succes i deres offensive 1v1 aktioner. Der er ikke taget 

højde for hvor på banen disse aktioner har fundet sted. Der er kun undersøgt om der er en statistisk 

tendens, i hvor de bedste offensive 1v1 spillere i verden er på banen. Derudover kigges der også på, om der 

er en taktisk tendens i, hvilke spillere holdende prioriterer, som skal varetage de offensive 1v1 dueller.   

Den spicifikke data og resultatet heraf har til hensigt at skabe et statistisk incitament for opgavens relevans.  
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Den engelske Premier League: Sæsonen 20/21 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

I Premier League er der en tydelig statistisk taktisk tendens at spore. Top 10 spillerne med flest forsøg på 

offensive 1v1 aktioner er alle enten højre eller venstre kantspiller. Der er altså en meget tydelig tendens at 

spore, i forhold til hvilke spillere klubberne prioriterer, som skal være offensive 1v1 spillere.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I Premier League er der en tydelig tendens at spore, når jeg kigger på hvilke spillere som har størst succes i 

deres offensive 1v1 aktioner. Top 10 spillerne med størst succes i deres offensive 1v1 aktioner fordeler sig 

på flere pladser. Men det interessante er at 7 ud af 10 er siderums spillere. Statistisk set er der altså en 

overvejende tendens til, at siderums spillere er de bedste offensive 1v1 spillere i Premier League.  
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Den tyske Bundesliga: Sæsonen 20/21  

 

 

 

 

 

 

 

I den tyske Bundesliga er der en tydelig statistisk taktisk tendens at spore. På mange måder minder den 

utrolig meget om Premier League. 9 ud af 10 spillere med flest offensive 1v1 aktioner er altså siderums 

spillere. 9’eren som ligger nummer 10 på listen er Karim Onisiwo, som ifølge hans heat-map for sæsonen, 

er en angriber som oftest positionerer sig i siderummende. Derfor er der altså en meget tydelig tendens at 

spore i forhold til hvilke spillere klubberne prioriterer, som skal være offensive 1v1 spillere.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I Bundesligaen er der en tydelig tendens at spore, når jeg kigger på hvilke spillere som har størst succes i 

deres offensive 1v1 aktioner. Top 10 spillerne med størst succes i deres offensive 1v1 aktioner fordeler sig 

på flere pladser end i Premier League. Men det interessante er at 5 ud af 10 er siderums spillere. Statistisk 

set er der altså en overvejende tendens til, at siderums spillere er blandt de bedste offensive 1v1 spillere i 

Bundesligaen.  
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Den spanske LaLiga: Sæsonen 20/21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I LaLiga er der også her en tydelig statistisk taktisk tendens at spore. Top 10 spillerne med flest forsøg på 

offensive 1v1 aktioner er fordelt på flere positioner. Men det interessante er, at 8 ud af 10 spillere er 

siderumsspillere. De to 9’ere på listen er Lionel Messi og Nabil Fekir. Her er det interessant at Nabil Fekir 

mest er blevet brugt i siderum ifølge hans heat-map for 20/21 sæsonen. I LaLiga er der altså en meget 

tydelig tendens at spore, i forhold til hvilke spillere klubberne prioriterer, som skal være offensive 1v1 

spillere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I LaLiga er der en tydelig tendens at spore, når jeg kigger på hvilke spillere som har størst succes i deres 

offensive 1v1 aktioner. Top 10 spillerne med størst succes i deres offensive 1v1 aktioner fordeler sig på 

flere pladser end i Premier League, men færre end i Bundesligaen. Men det interessante er, at 7 ud af 10 er 

siderums spillere. Statistisk set er der altså en overvejende tendens til at siderums spillere er blandt de 

bedste offensive 1v1 spillere i LaLiga, stærkt domineret af 5’ere.  
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Samlet resultat for de 3 største ligaer i verden: Premier League, Bundesligaen, LaLiga.   

Flest offensive aktioner;  

Set på top 10 listen for de 3 ligaer, over spillere med flest offensive 1v1 aktioner, er der spillere 

repræsenteret fra: 26 ud af de i alt 58 klubber som spiller i ligaerne.  

Det kan derfor med overvejende sikkerhed fastslås at, der er en statistisk taktisk tendens at finde blandt 

klubberne i de tre største ligaer. Som er, at det overvejende er siderums spillerne som har 

spidskompetencer indenfor de offensive 1v1 aktioner. Samt at, klubbernes spillestile bærer præg af, at man 

ønsker at sætte siderums spillerne i situationer, hvor de kan forsøge sig 1v1 offensivt.  

 

Bedste 1v1 spillere;  

Set på top 10 listen for de 3 ligaer, over spillere med den højeste succesrate i offensive 1v1 aktioner, er der 

spillere repræsenteret fra: 23 ud af de i alt 58 klubber som spiller i ligaerne.  

Det kan derfor med overvejende sikkerhed fastslås at der er en statistisk tendens der antyder, at de bedste 

spillere i verden til offensive 1v1 aktioner, er spillere i siderum.  

Der kan derudover konkluderes, at spillerne med flest forsøg er domineret af kantspillere. Hvorimod at 

spillerne med den største succesrate er domineret af backs.  

 

Endelig konklusion på data;  

På baggrund af ovenstående data og resultater, kan jeg konkludere at der findes en tendens i klubbernes 

spillestile i forhold til de offensive 1v1 aktioner. Statistisk set er det siderums spillerne som har flest forsøg 

på offensive 1v1 aktioner, samt størst succes. Det er derfor relevant at kigge på gennembrudsforsøgende i,  

og fra, siderum.   

 

Ovenstående data påviser altså en tendens blandt de 3 største ligaer. Derfor er det interessant at kigge på, 

om de 2 ligaer som er i fokus, følger denne tendens. U17 Ligaen og den østrigske Bundesliga.  
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Den danske u17 Liga: Sæsonen 20/21  

 

 

 

 

 

 

 

I u17 Ligaen er der en tydelig statistisk taktisk tendens at spore. Top 10 spillerne med flest forsøg på 

offensive 1v1 aktioner er fordelt på flere positioner. Men det interessante er, at 9 ud af 10 spillere er 

siderumsspillere. I u17 Ligaen er der altså en meget tydelig tendens at spore i forhold til hvilke spillere 

klubberne prioritere, som skal være offensive 1v1 spillere. Der er på top 10 listen repræsenteret 8 ud af 14 

klubber. 

 

 

 

 

 

 

 

 

I u17 Ligaen er der en tydelig tendens at spore, når jeg kigger på hvilke spillere som har størst succes i deres 

offensive 1v1 aktioner. Top 10 spillerne med størst succes i deres offensive 1v1 aktioner fordeler sig på 

flere positioner, og har samme tendens som den tyske Bundesliga. Men det interessante er, at 6 ud af 10 er 

siderums spillere. Statistisk set er der altså en overvejende tendens til at siderums spillere er blandt de 

bedste offensive 1v1 spillere i u17 Ligaen. Der er på top 10 listen repræsenteret 7 ud af 14 klubber. 
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Den østrigske Bundesliga: Sæsonen 20/21  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I den østrigske Bundesliga er der en tydelig statistisk taktisk tendens at spore. 8 ud af 10 spillere med flest 

offensive 1v1 aktioner er altså siderums spillere. 10’eren som ligger nummer 9 på listen er spilleren Otar 

Kiteishvili, som ifølge hans heat-map for sæsonen, oftest har været positioneret som 11’er. Derfor er der 

altså en meget tydelig tendens at spore i forhold til hvilke spillere klubberne prioriterer, som skal være 

offensive 1v1 spillere. Der er på top 10 listen repræsenteret 6 ud af 12 klubber. 

 

 

 

 

 

 

 

I den østrigske Bundesligaen er der en tydelig tendens at spore, når jeg kigger på hvilke spillere som har 

størst succes i deres offensive 1v1 aktioner. Top 10 spillerne med størst succes i deres offensive 1v1 

aktioner fordeler sig på flere positioner, og har samme tendens som den tyske Bundesliga. Men det 

interessante er, at 6 ud af 10 er siderums spillere. Statistisk set er der altså en overvejende tendens til at 

siderums spillere er blandt de bedste offensive 1v1 spillere i den østrigske Bundesliga. Stærkt domineret af 

2’ere. Der er på top 10 listen repræsenteret 7 ud af 12 klubber. 
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Der er altså med alt tydelighed en tendens at spore i begge fokusholds ligaer, hvad angår de offensive 1v1 

aktioner. I begge ligaer, er der en overvejende tendens til, at det er siderums spillere der forsøger flest 1v1 

aktioner og at det er siderums spillere som har den højeste succesrate.  

Der er derfor et incitament for at undersøge gennembrud i siderum og effekten af disse.    

Metode: 
Opgavens analyse er bundet op på to fokushold, FC Nordsjællands u17 hold og FC Red Bull Salzburgs 

seniorhold.  Der vil for begge hold blive taget udgangspunkt i deres 20/21 sæson. Der vil kun blive taget 

udgangspunkt i deres nationale ligaer. Altså u17 ligaen og den østrigske bundesliga.  

FC Nordsjællands u17 (FCN):  

Efter et klubbesøg hvor jeg observerede FC Nordsjælland u15, u17, u19 og Superligahold træne, var jeg fast 

besluttet på at de skulle være en del af min opgave. Det var fedt at se hvordan en implementeret spillestil 

blev trænet på samme måde, fra u15 og op til Superligaholdet. Træningstemaet for dagen var gennembrud 

i siderum. FC Nordsjælland praktiserer en spillestil hvor de har klare principper for, hvordan de opsøger 

gennembruddene i siderum.  

Ser man på statistikken for sæsonen (Bilag 3), havde FCN i gennemsnit 16,84 indlæg pr. kamp, hvorimod 

deres modstander havde 8,96 i gennemsnit. FCN havde altså i gennemsnit dobbelt så mange indlæg som 

deres modstander. FCN havde en gennemsnitlig possession på 57,02% (Bilag 3). Dette indikerer, at de er et 

meget boldstyrende hold. FCN rangerer som nummer 1, hvad angår offensive 1v1 aktioner (Bilag 6).       

Som billederne indikerer (Bilag 2; Side 14 og 15), kan man konkludere, at der er en tendens til mange 

indlæg og at deres afslutninger kommer centralt i banen. Dette understøtter at, FCN u17 er et hold som 

kunne være brugbar for min opgave.    

 

 

 

 

 

 

  



A-træner projektopgave  Gennembrud i siderum og effekten af disse Christian Nielsen 

 

21       

FC Red Bull Salzburg (FCR):   

Det Østrigske storhold har domineret den østrigske liga de seneste år, med 8 mesterskaber i træk. De er et 

stærkt og hurtigt spillende hold med sprudlende offensiv fodbold og et aggressivt erobringsspil. Head coach 

Jesse Marsch har en klar og defineret spillestil. FCR har klare principper for deres gennembrud i siderum og 

specielt deres indlægsspil.       

Ser man på statistikken for sæsonen (Bilag 5), så havde FCR i gennemsnit 15,59 indlæg pr. kamp, hvorimod 

deres modstander havde 10,16 i gennemsnit. FCR havde altså i gennemsnit 5 indlæg mere end deres 

modstander (Bilag 4). FCR havde en gennemsnitlig possession på 56,91% (Bilag 4). Dette indikerer at, de er 

et meget boldstyrende hold. FCR rangerer som nummer to hvad angår 1v1 driblinger (Bilag 7). 

Som billederne indikerer (Bilag 5; Side 14 og 15), kan man konkludere at, der er en tendens til mange 

indlæg og at deres afslutninger kommer centralt i banen. Dette understøtter at, FCR er et hold som hertil 

også kunne være brugbar for min opgave.     
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Kampe som empiri: 

Jeg har valgt at bygge min analyse op omkring 6 kampe fra FCN og FCR. 

FCN FCR 

26/06/21 Silkeborg u17 – FCN u17 2-6 22/05/21 Salzburg – WSG Swarovski Tirol 4-0 

15/06/21 FCN u17 – FCM u17 5-1 16/05/21 LASK Linz – Salzburg 2-5 

05/06/21 FCN u17 – OB u17 6-1 09/05/21 Sturm Graz – Salzburg 1-3  

29/05/21 Vejle u17 – FCN u17 2-6 11/04/21 Rapid Wien – Salzburg 0-3 

16/05/21 BIF u17 – FCN u17 3-4 07/03/21 Salzburg – St. Pölten 4-1 

17/04/21 FCN u17 – AAB u17 6-1  10/02/21 Salzburg – Austria Wien 3-1 

 

Kampene er udvalgt på baggrund af, at der scores mange mål. Derudover har jeg valgt lige mange ude og 

hjemme kampe, samt forskellige modstandere. Hensigten er at se om holdene griber kampene forskelligt 

an, samt at få empiriindsamling fra hold som forsvare forskelligt. Der er valgt kampe imod både top og 

bundhold.   

Der er ikke taget udgangspunkt i kamprapporter på forhånd. Dette er for at få empiri til analysen, som ikke 

er forudindtaget.     

Metodisk er resultaterne af disse kampe indhentet kvantitativt.  
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Empiriindsamling:  

Empiriindsamlingen har til hensigt at måle effekten af gennembrud i siderum.  

 

Underspørgsmål 1: Hvor mange gange benyttes siderum på modstanderens banehalvdel imod 

etableret forsvarsspil? 

Underspørgsmål 1 besvares således, at hver gang bolden spilles ud i selve siderummet på modstanderens 

banehalvdel, med en modtager på, imod et etableret forsvar, så betragtes dette som benyttelse af siderum. 

Der tælles derfor kun én gang pr. possession i siderummet. Ligeledes betragtes indkast overfor et etableret 

hold i siderum, samt korte hjørnespark, som værende benyttelse af siderum imod et etableret forsvar.  

 

Underspørgsmål 2: Hvor stor en andel af gennembrudsforsøgene fra siderum bliver til gennembrud 

og chancer? 

Underspørgsmål 2 besvares ved at kigge på 4 faktorer: 

• Antal af gennembrudsforsøg 

• Antal af gennembrud 

• Antal af chancer skabt direkte på baggrund af disse gennembrud 

• Antal assist skabt direkte på baggrund af disse gennembrud 

 

Underspørgsmål 3: Hvordan skabes gennembruddene? 

Underspørgsmål 3 besvares ved at kigge på typen af gennembrud og hvor succesfulde de er.   
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Resultater og Analyse:  
Resultater: FC Nordsjælland u17 (Empiri 1) 

Igennem de 6 kampe jeg har undersøgt, har jeg fundet frem til følgende nøgletal for FCN: 

 

Analyse: FC Nordsjælland u17  

FCN benytter sig af modstanderens siderum 352 gange, overfor et etableret forsvar eller erobringsspil. Ud 

af det kommer 147 forsøg på gennembrud, altså er bolden i gennemsnit mellem 2 og 3 gange i siderum, før 

der sker et gennembrudsforsøg. Ud af de 147 forsøg leder 62 af dem til et reelt gennembrud. Altså har FCN 

en succesrate på 42,18% i deres gennembrudsforsøg i siderum. Der skal derfor i gennemsnit mellem 2 og 3 

forsøg til, før der opnås et gennembrud i siderum for FCN. Disse 62 gennembrud leder til 10 chancer på 

mål. Altså skal der omkring 6 gennembrud til, for at skabe 1 chance på over 0,20 xG, fra siderum. Det vil 

sige at, der skabes en chance 16% af gangene, hvor gennembruddet opstår i siderum.  

Igennem de 6 kampe skaber FCN 44 chancer over 0,20 xG. Ud af de chancer bliver 10 altså skabt fra 

siderum. 23% af deres chancer er skabt direkte på baggrund af et gennembrud i siderum. FCN scorer 33 mål 

i de 6 kampe og heraf kommer assist direkte på baggrund af gennembrud i siderum 4 gange. Ud af de 4 

assist var 3 skabt på baggrund af chancer over 0,20 xG.  

Så ud af de 10 chancer der er skabt direkte på baggrund af gennembrud fra siderum, bliver der altså scoret 

på 3 af dem. Det er en succesrate på 30%.  
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Dette betyder at der pr. assist: 

• Skal forsøges på gennembrud imellem 36 og 37 gange  

• Skal brydes igennem imellem 15 og 16 gange  

• Skal skabes imellem 3 og 4 chancer på over 0,20 xG  

 

Tendenser i FCNs gennembrudsforsøg: 

FCN har i alt 147 gennembrudsforsøg og disse fordeler sig således; 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Kigger vi på dataene for FCN, så tegner sig et generelt billede af, hvor svært det er at bryde igennem i 

siderum. Hvor kun én kategori har et positivt resultat i forhold til om det lykkedes eller ikke lykkedes. Deres 

antal forsøg på gennembrud i siderum fordeler sig således; 

1. 1v1 offensivt (40) 

2. Tidligt indlæg (36) 

3. Sent indlæg  (18) 

4. Lokalt overtal (18) 

5. 2v2 offensivt (15) 

6. Dyb aflevering i bagrum (13) 

7. Indspil i feltet (7) 
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 Ser vi på hvor de har den største procentvise succes, så ser rækkefølgen sådan ud; 

1. Indspil i feltet – 57% 

2. Tidligt indlæg – 50% 

3. Lokalt overtal – 50% 

4. 2v2 offensivt – 46,66% 

5. Dyb aflevering i bagrum – 46,13% 

6. 1v1 Offensivt – 36% 

7. Sent indlæg – 22,22% 

Det interessante ved disse data er at, den løsning FCN bruger mindst, er den de har den største succes med. 

Hvilket er indspil i feltet, fra siderum. Derudover er den næst meste benyttede løsning det tidlige indlæg, 

som også er den de har næst mest succes med. Det imponerende ved FCNs data er, at de i 5 ud af 7 

kategorier ligger omkring, eller over, 50% i succesrate.  

Kigger vi på hvilke løsninger der skaber flest chancer og assist, ud fra parametrene opsat af denne opgave, 

så ser det således ud;  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I denne opgave er der undersøgt chancer og assist skabt direkte på baggrund af gennembruddet i siderum. 

Her er det, det tidlige indlæg som scorer højest i begge kategorier. Dette resultat er forventeligt, da de 2 

kategorier som scorer højest, også er de mest benyttede løsninger. Noget interessant er dog, at den dybe 

aflevering i bagrum, både skaber assist og chance, trods at være den løsning med næst færrest antal forsøg.   

2

1

5

0 0

1 1

0 0

2

1

0 0

1

0

1

2

3

4

5

6

1v1 Offensivt Indspil i feltet Tidligt indlæg Sent indlæg Lokalt overtal 2v2 Offensivt Dyb aflevering i
bagrum

Chancer og Assist fra siderum - FCN

Chancer Assist



A-træner projektopgave  Gennembrud i siderum og effekten af disse Christian Nielsen 

 

27       

Kigger man på antallet af gennembrud der skal til, for at skabe en chance, i de kategorier hvor der blev 

skabt chancer, ser det således ud; 

• 1v1 offensivt: 7 gange pr chance 

• Indspil i feltet: 4 gange pr chance 

• Tidligt indlæg: Mellem 3 og 4 gange pr chance 

• 2v2 offensivt: 7 gange pr chance 

• Dyb aflevering i bagrum: 6 gange pr chance 

Dette bekræfter altså, at det er det tidlige indlæg, der nemmest skaber chancer direkte fra siderum.  

Kigger man på antallet af gennembrud der skal til, for at skabe en assist, i de kategorier hvor der blev skabt 

assists, ser det således ud; 

• Tidligt indlæg: 9 gange pr assist 

• Sent indlæg: 4 gange pr assist 

• Dyb aflevering i bagrum: 6 gange pr assist 

I forhold til disse data er det vigtigt at understrege at, det kun lykkedes FCN at bryde succesfuldt igennem 

med det sene indlæg 4 gange, samt 6 gange med den dybe aflevering i bagrum. Hvorimod det tidlige indlæg 

lykkedes 18 gange. Men trods dette, så skulle der færre gange til, for at skabe et mål fra siderum, ved brug 

af det sene indlæg og den dybe aflevering i bagrum.  
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Resultater: FC Red Bull Salzburg (Empiri 2) 

Igennem de 6 kampe jeg har undersøgt, har jeg fundet frem til følgende nøgletal for FCR: 

  

 

 

 

 

 

 

 

Analyse: FC Red Bull Salzburg 

FCR benytter sig af modstanderens siderum 351 gange, overfor et etableret forsvar eller erobringsspil. Ud 

af det kommer 139 forsøg på gennembrud, altså er bolden i gennemsnit mellem 2 og 3 gange i siderum før 

der sker et gennembrudsforsøg. Ud af de 139 forsøg leder 52 af dem til et reelt gennembrud. Altså har FCR 

en succesrate på 37,41% i deres gennembrudsforsøg i siderum. Der skal derfor i gennemsnit mellem 2 og 3 

forsøg til, før der opnås et gennembrud i siderum for FCR. Disse 52 gennembrud leder til 6 chancer på mål. 

Altså skal der mellem 8 og 9 gennembrud til, for at skabe 1 chance på over 0,20 xG, fra siderum. Det vil sige, 

at der skabes en chance 11,53% af gangene hvor gennembruddet opstår i siderum.  

Igennem de 6 kampe skaber FCR 26 chancer over 0,20 xG. Ud af de chancer bliver 6 altså skabt fra siderum. 

23% af deres chancer er skabt direkte på baggrund af et gennembrud i siderum. FCR scorer 22 mål i de 6 

kampe og heraf kommer assist direkte på baggrund af gennembrud i siderum 3 gange.  

Så ud af de 6 chancer der er skabt direkte på baggrund af gennembrud fra siderum, bliver der altså scoret 

på 3 af dem. Det er en succesrate på 50%.  
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Dette betyder at der pr. assist: 

• Skal forsøges på gennembrud imellem 46 og 47 gange 

• Skal brydes igennem imellem 17 og 18 gange  

• Skal skabes 2 chancer på over 0,20 xG  

Tendenser i FCRs gennembrudsforsøg; 

FCR har i alt 139 gennembrudsforsøg og disse fordeler sig således; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kigger vi på dataene for FCR, så tegner der sig et generelt billede af, at det kun bliver sværere at bryde 

igennem i siderum, jo højere niveauet bliver. Hvor kun to kategori har et positivt resultat i forhold til om 

det lykkedes eller ikke lykkedes. Deres antal forsøg på gennembrud i siderum fordeler sig således;  

1. Sent indlæg (34) 

2. Tidligt indlæg (30) 

3. Dyb aflevering i bagrum (30) 

4. 1v1 Offensivt (20) 

5. Indspil i feltet (12) 

6. 2v2 Offensivt (7) 

7. Lokalt overtal (6) 
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Ser man på hvor de har den største procentvise succes, så ser rækkefølgen sådan ud; 

1. Indspil i feltet – 83%  

2. Lokalt overtal – 66,66% 

3. 1v1 Offensivt – 45% 

4. Dyb aflevering i bagrum – 33,33% 

5. Sent indlæg – 29,41% 

6. 2v2 offensivt – 28,57% 

7. Tidligt indlæg – 23,33% 

Det interessante ved disse data er, at FCR forsøger sig generelt meget på indlæg. Nummer 1 og 2 på listen 

over antal, er indlæg. Men kigger man på hvor de 2 løsninger ligger henne, så er de henholdsvis 5 og 7 på 

denne liste. Altså er den procentvise succesrate utrolig lav, på begge gennembrudsløsninger, til trods for at 

det er deres prioritet i gennembrudsspillet i siderum. 

Kigger vi på hvilke løsninger der skaber flest chancer og assist, ud fra parametrene opsat af denne opgave, 

så ser det således ud;  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det er det sene indlæg som scorer højest i begge kategorier. Dette resultat er forventeligt, da denne 

løsning er en prioritet i deres gennembrudsspil i siderum. Det er dog interessant, at det tidlige indlæg ikke 

kreere mere, i forhold til hvor stor en prioritet det er for deres gennembrudsspil.  
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Kigger man på antallet af gennembrud der skal til, for at skabe en chance, i de kategorier hvor der blev 

skabt chancer, ser det således ud; 

• 1v1 offensivt: 9 gange pr chance 

• Tidligt indlæg: 7 gange pr chance 

• Sent indlæg: Mellem 3 og 4 gange pr chance 

• Dyb aflevering i bagrum: 10 gange pr chance 

Dette genbekræfter altså, at det er det sene indlæg, der nemmest skaber chancer direkte fra siderum.  

Kigger man på antallet af gennembrud der skal til, for at skabe en assist, i de kategorier hvor der blev skabt 

assists, ser det således ud; 

• Sent indlæg: 5 gange pr assist 

• 1v1 offensivt: 9 gange pr assist 

Det interessante ved FCRs assist er, at der her også findes det sene indlæg, som en løsning til at skabe 

assist. Med næsten samme antal gange pr. assist.  
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Diskussion: 
Metodekritik: 

Når man i denne opgave benytter sig af en kvantitativ metode, så indsamler man empiri med statistiske 

briller. Der er derfor opsat en række præmisser for hvordan empirien er indsamlet. I denne opgave var det 

overordnede spørgsmål at finde frem til effektiviteten for gennembruddet i siderum, samt effektiviteten for 

de forskellige typer af gennembrud.  

At være effektiv i fodbold kan overføres til om det skaber værdi for holdet. I fodbold er det at score og 

vinde kampen, værdi. Altså er præmissen for at være effektiv og opnå succes, at det skabes mål, eller i 

hvert fald at der skabes en chance for mål. Kravet for effektivitet i denne opgave var, at der blev skabt 

chancer eller assist direkte på baggrund af gennembruddet i siderum. Den data der er kommet ud af 

brugen af denne metode, viser at gennembruddet i sig selv egentlig har en overvejende succesrate, men 

mængden af chancer og assist er lav.  

Igennem min research konkluderede jeg at holdene havde en stor tendens til at spille chancen større i 

feltet. I dette tilfælde frafalder chancen eller målet, som værende skabt af gennembruddet ud fra de 

opstillede præmisser. Så selvom at gennembruddet i siderum var facilitator for chancen eller målet, bliver 

det altså ikke krediteret ud fra disse præmisser. Derudover er en chance i denne opgave målt ud fra hvor 

godt der afsluttes i feltet. Så selvom gennembruddet kan have været succesfuldt, kan dens målbare 

effektivitet blive ødelagt af den dårlige afslutning i feltet.  

Derfor skal det, når opgavens resultater gennemgås, være i mente, at der kun er undersøgt chancer og mål 

skabt direkte på baggrund af gennembruddet, hvilket forekommer som værende ineffektivt. I tilvalget af 

denne præmis, for hvad effektivitet er, ligger der også et fravalg. I denne opgave er der fravalgt at medtage 

2. assist eller chancer og mål igangsat af gennembruddet i siderum. Hvis disse var tilvalgt, havde resultatet 

vist en højere effektivitet målt på chancer og assist.  

Jeg oplevede at fokusholdet fik rødt kort i 1 af deres kampe. Dette gjorde at de ikke blev særlig spilstyrende 

og i stedet prioriterede de offensive omstillinger. Dette havde en væsentlig stor effekt på de antal gange, 

hvor holdet benyttede siderum overfor et etableret forsvar. Som i sidste ende, var det med til at skabe et 

endnu mere negativt billede af, hvor effektivt gennembruddet i siderummet er. Der skal derfor tages højde 

for, at når holdet ikke er spilstyrende, ender de med at satse på offensive omstillinger. Derfor var disse data 

ikke brugbare ud fra denne opgaves præmisser.   
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Backens rolle i gennembruddet i siderum: 

Opgavens præmis var ikke opsat efter position, men blot selve gennembruddet i siderummet. Jeg 

konkluderede i min indsamling af empiri, at der var en markant tendens i, at begge fokushold havde en 

back højt i siderummet, når gennembruddet blev forsøgt. Enten som en aktiv eller passiv del af 

gennembruddet. Jeg har derfor læst P-opgaven ”Den offensive back – aktioner og opgaver” af Jens Letort. I 

opgaven kommer han med en række færdigheder, som en back bør mestre for at være dygtig i 

gennembrudsspillet (Opgave 1, Side 21);  

Den offensive back bør primært besidde følgende færdigheder;  

Fysisk;   

• God anaerob kapacitet, så der kan løbes op ad kanten flere gange i træk og hurtigt retur igen ved 

boldtab (offensive og defensive omstillinger) 

• Hurtighed 

Fodboldfærdigheder;   

• Teknisk dygtig 

• Pasningsstærk og sikker, så der kan spilles gode bolde hurtigt videre i opbygningspil og 

gennembrudsspillet 

• Gode indlægsfærdigheder på den sidste 1/3 af banen 

• Gennembrudsstærk og dygtig i 1v1-situationer 

Spilintelligens;  

• Kunne løse offensive 2v1-situationer med forståelse for den rigtige timing i bandespil, overlap og 

løb 

• Kunne se, hvornår det er hensigtsmæssigt at ’gemme sig’ bag modstanderens kant i 

bestræbelserne på at komme til bolden efter centralt indspil 
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Jesse March’ syn på indlægsspillet: 

Jesse March, træner for FCR i sæsonen 20/21 (Nu RB Leipzig), afholdte et webinar, hvortil han fortalte om 

holdets spillestil. Her kommer Jesse ind på deres filosofier og overvejelser omkring indlægsspil.  

Counter crosses; 

Jesse fortæller om begrebet ”counter crosses”. Det er høje indlæg fra siderum ind i feltet, hvor du som hold 

er i undertal, eller bolde som oftest fanges af målmanden. Disse typer af situationer omkring indlægget, 

skaber oftest en farlig omstilling imod dit hold. Situationer som disse er oftest umulige at dæmme op 

omkring, hvis du ønsker at gå i genpres. Hans hold bruger derfor utrolig meget tid på at undgå de her 

situationer, som han kalder counter crosses.  

Stinger cross; 

Jesse er af den overbevisning, at hvis dit indlægsspil skal fungere, skal du have nogle faste og klare 

principper. Han fortæller omkring deres principper for indlægget. Disse indlæg som han kalder ”Stinger 

crosses”, er tidlige indlæg, fladt imod forreste stolpe. Når disse chancer opstår, skal der sprintes ind i feltet. 

Angriberne ved hvor den kommer og de skal bare sørge for at komme dertil først. Her er der gode 

muligheder for at løbe i ryggen på forsvaret og hvis de clearer den, er der gode muligheder for et genpres.  

”just whip it in”; 

Jesse fortæller, at alt for mange hold har blot et fokus på at få den slået ind i feltet. Men at der ikke er 

nogle faste aftaler. For tit ender den slags taktikker i counter crosses. Man skal derfor have nogle faste 

aftaler omkring sit indlæg og sine indløb i feltet. Derudover mener Jesse, at der også skal være faste 

principper for, hvad dit hold gør når det lykkedes og når det ikke lykkedes. Ud af de 6 første mål af sæsonen 

20/21 lavede modstanderen 4 selvmål. Disse selvmål skete fordi FCR har faste principper for, hvad de gør 

når indlægget ikke lykkedes. Det skabte simpelthen så gode genpres efter stinger crosses, at forsvaret 

endte med at lave selvmål.  
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Konklusion:  

Formålet med denne opgave var at undersøge, hvordan gennembruddet skabes i siderum overfor et 

etableret forsvars, eller erobringsspil, og undersøge hvad effekten af disse gennembrud er.  

Kun i 5 ud af 12 kampe benyttede holdene modstanderens siderum 60 gange eller over. Gennemsnittet for 

de 12 kampe ligger på 59 gange i siderum, målt på det antal gange de benytter i alt. Så lige omkring de 60 

gange som først var antaget. Men det variere en del fra kamp til kamp.  

Der blev skabt et gennembrud af holdene henholdsvis 42,18% (FCN) og 37,41% (FCR) de gange de forsøgte i 

siderum. Så væsentlig højere end de 33%, som først var antaget.  

Ud fra de opsatte krav til hvad en chance er, så skabte holdene kun en chance 16% (FCN) og 11,53% (FCR), 

de gange de lykkedes med deres gennembrud. Så væsentligt lavere end de 20% som først var antaget. Dog 

er det særdeles interessant at begge hold skaber 23% af deres chancer på baggrund af gennembrud i 

siderum.  

Jeg antog før opgavens start at, der 40% af tiden er skabt gennembrud ved lokale overtal og tidlige indlæg 

af de 2 hold. Der blev skabt gennembrud ved brug af disse løsninger 43,50% (FCN) og 21,15% (FCR). Derfor 

levede kun FCN op til hvad der først var antaget.  

Det er meget interessant at se hvor meget der skal til for at skabe en assist, direkte på baggrund af et 

gennembrud i siderum: 

Fc Nordsjælland u17; 

• Skal forsøge på gennembrud imellem 36 og 37 gange  

• Skal bryde igennem imellem 15 og 16 gange  

• Skal skabe imellem 3 og 4 chancer på over 0,20 xG  

Fc Red Bull Salzburg;  

• Skal forsøge på gennembrud imellem 46 og 47 gange 

• Skal bryde igennem imellem 17 og 18 gange  

• Skal skabe 2 chancer på over 0,20 xG  

Overordnet kan der konkluderes ud fra de kvantitative data, at det er nemmere at skabe et gennembrud i 

u17 rækken. Men at kvaliteten af afslutninger på mål er bedre på seniorplan, hvor de skal bruge færre 

chancer for at score et mål, da dette næsten er halveret når der kigges på de to hold. Ud fra de opsatte 
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præmisser, kan der altså konkluderes, at det bliver sværere at nå frem til gennembruddet på seniorplan, 

men der skal bruges færre chancer før der skabes mål.  

Denne opgave havde til hensigt at undersøge chancer og assist skabt direkte på baggrund af 

gennembruddet i siderum. I min research kan jeg dog konkludere at, mængden af holdenes chancer og 

assist ikke er særlig høj, når det ses ud fra den præmis. Havde jeg i stedet, også medtaget 2. assist, så havde 

effekten af gennembruddene været meget større. Havde jeg kigget på hvor tit gennembruddet i siderum 

var med til at skabe en chance eller assist, så havde effekten også været større. Holdene havde ofte en 

ekstra aflevering i feltet, men hvor gennembruddet i siderum havde været starten til chancen eller assist.  

Det kan konkluderes ud fra de kvantitative data, at indlægsspillet, både de sene og tidlige indlæg, er den 

mest effektive løsning, hvis man ønsker at skabe assist og chancer skabt direkte på baggrund af 

gennembruddet i siderum.  

Et hold kan ligeledes effektivisere deres indlægsspil ved at have klare principper for dette område. Der skal 

være klare principper for typen af indlæg, hvor i feltet, løbende i feltet, samt fasen efter at det lykkedes 

eller mislykkedes. Ifølge head coach Jesse Marsch er det alfa omega til at lykkedes med sit indlægsspil. Et 

hold må aldrig have en filosofi om bare at slå indlægget, uden faste aftaler. Fordi man vil opleve en lav 

succesrate, samt for mange omstillinger imod sit hold.    

Det kan ligeledes konkluderes, at præmissen for et effektivt gennembrud i siderum er, at holdet skubber sin 

back højt op. I min research kunne jeg konkludere, hvor meget mere effektivt det blev for holdene at bryde 

igennem, når deres back i boldsiden skubbede højt op og deltog aktivt i angrebet. Blot ved sin 

tilstedeværelse skabte det en højere chance for gennembrud.     

”Bare lad ham have den dér, dér er han ikke farlig” 

Denne gamle floskel bliver sparket til hjørne i denne opgave. For han er bestemt farlig der!    
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Perspektivering: 

Perspektivering til videre undersøgelser af fodboldspillet: 

Chancer og assist skabt på baggrund af gennembrud i siderum; 

Baseret på resultaterne af denne opgave, er det nærliggende at undersøge chancer og assist skabt på 

baggrund af et gennembrud. Altså at undersøge angreb der ender i chancer og eventuelle assist, som er 

igangsat af et gennembrud i siderummet. Begge fokushold havde en tendens til at spille deres chancer 

større i feltet. Med den tendens taget i mente, ville det være interessant at undersøge effektiviteten af 

gennembruddet i siderum ud fra ovenstående præmis.  

Gennembrud centralt; 

Taget opgavens resultater i mente, er det nærliggende at undersøge gennembruddet centralt. 

Undersøgelsen skulle laves ud fra samme præmisser som denne opgave. Det ville give muligheden for at 

sammenligne gennembruddet de to steder. Herved kunne der konkluderes hvor på banen det er mest 

effektivt at bryde igennem. Det ville dermed også kunne understøtte, om resultatet af denne opgave i 

virkeligheden er så lav som resultatet antyder, eller om det blot er så svært at bryde igennem og på samme 

tid skabe chancer.  

Gennembrud via en offensiv omstilling; 

I opgaven undersøges der gennembrud i siderum overfor et etableret hold. Men gentagende gange 

oplevede jeg store muligheder for chancer skabt i siderum via offensive omstillinger. Derfor kunne det være 

interessant at undersøge hvor effektivt gennembruddet er i siderum, når det opstår via en offensiv 

omstilling. Det kunne ligeledes være interessant at undersøge gennembruddet centralt, når det sker på 

baggrund af en offensiv omstilling. Undersøgelsen af de to områder som gennembrudsområde ville kunne 

konkludere, hvor på banen det er mest effektivt at bryde igennem, når det sker efter en offensiv omstilling.  
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Opgavens resultater overført til fodboldtrænerjobbet:  

Opgavens resultater konkluderer, at hvis du ønsker at skabe chancer og assist direkte baseret på 

gennembruddet i siderum, skal du benytte dig af indlægsspil. Både de tidlige og de sene indlæg. Befinder 

man sig i en kamp hvor modstanderholdet tillader plads i siderummet, så er det nemmest at skabe chancer 

og assist ved brug af indlæg. Specielt det sene indlæg er nemmest at skabe chancer og assist med. Dette 

kræver naturligvis et fokus på at fylde feltet, når der er muligheder for et indlæg fra siderum.  

Chancen for større effektivitet i dine gennembrud i siderummet, kræver at du spiller med en back som tør 

skubbe med op på modstanderens banehalvdel. Blot hans tilstedeværelse som støtte-spiller er med til at 

give større chancer, for et succesfuldt gennembrud. Chancen for succes stiger, hvis backen også deltager 

aktivt i gennembruddet.  

I forhold til indlægsspillet, er det som Jesse March forklarer, vigtigt at have faste aftaler og principper for sit 

indlægsspil. Herved at man er nødt til at have fokus på, ikke at skabe muligheder for counter crosses. Altså 

høje bolde ind i feltet uden løb i feltet, eller undertal i feltet. Hvor modstanderen har muligheder for at 

skabe offensive omstillinger imod dit hold, imens I er i ubalance. Man skal derfor have nogle faste 

principper for sit indlægsspil, samt faserne efter indlægget.  

Afrunding: 
Personlig udvikling af opgavens udarbejdelse: 

Ovenpå opgavens udarbejdelse sidder jeg tilbage med en række overvejelser omkring mit personlige 

udbytte som træner; 

Det tidlige indlæg; 

Jeg har fået et andet syn på det tidlige indlæg, igennem de kampe jeg har set. Jeg har som træner haft et 

anstrengt syn på det tidlige indlæg og aldrig haft det som en del af min spillestil. Jeg har gennem de 12 

kampe jeg har observeret, set gode eksempler på hvordan man kan skabe chancer med det tidlige indlæg 

og bruge det som et våben. Dette er noget, som jeg vil arbejde videre med i mit virke som fodboldtræner. 

Jeg har derudover også set et webinar med Jesse March hvor han taler om indlægsspillet, dette har også 

givet mig en større ballast, for at kunne benytte indlægget som et våben. Igennem mit interview af Frank 

Hjortebjerg fra FCN, fik jeg også en masse gode input til, hvordan man kan facilitere et gennembrud i 

siderum og dermed give en større chance for effektivitet i indlægsspillet.  
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Dybe afleveringer fra siderum;  

Noget som jeg er begyndt at implementere i min spillestil, er den dybe aflevering fra siderummet. Jeg 

observerede i kampene, at specielt FCR brugte den dybe aflevering fra siderummet som et våben. Det gav 

gode muligheder for dybe løb i ryggen på backen eller stopperen. I FCNs kampe brugte de den dybe 

aflevering til at skabe dybe løb bag ved den fjerneste stopper, og det er noget som jeg har tilføjet som et 

våben til min spillestil, efter arbejdet med denne opgave.  

Pres og erobringsspil; 

Jesse March og FCRs tilgang til presspillet har været interessant. Han beskriver nogle problematikker ved de 

hold som de møder i den Østrigske bundesliga, som jeg også godt kan genkende i mit virke som træner. 

Hvilket er når man møder hold som står lavt på banen og er passive. Her var det meget interessant at 

observere, hvordan hans ideer og tanker blev udført i kampene. Hans tilgang til pres og erobringsspil er helt 

vildt inspirerende og er noget som jeg har forsøgt at implementere i min spillestil. Pres og erobringsspil er 

et område, som jeg har ønsket at udvikle som træner. Udarbejdelsen af denne opgave har givet mig meget 

stof til den del af fodboldspillet.  

Gennembruddet i siderum; 

Jeg har som træner haft en fascination af gennembruddet i siderummet i mange år, og praktiseret en 

spillestil hvor gennembrudsspillet blev faciliteret af gennembrud i det område. Jeg har gennem arbejdet 

med denne opgave, fået et andet syn på gennembruddet i siderummet. Min fornemmelser omkring 

succesraten af gennembrud i siderum er blevet bekræftet af opgavens resultater. Sværhedsgraden af det at 

skabe chancer og mål fra gennembruddet i siderummet, har ændret mit syn på gennembruddet. Jeg har 

derfor i forhold til min egen spillestil, tilføjet et princip om at søge den dybe aflevering fra siderummet, eller 

det tidlige indlæg, fremfor det sene indlæg eller 1v1 aktioner i frimærket.  

Jeg har gennem uddannelsen haft et ønske om at afklare og teste mine hypoteser omkring gennembruddet 

i siderum på et professionelt plan. Jeg observerede i FCRs kampe, hvor hurtigt forsvaret var til at støtte op 

når de forsøgte på gennembrud i siderum. FCR lykkedes næsten aldrig med at skabe et lokalt overtal. 

Dermed blev mine hypoteser og ideer altså afkræftet, hvilket i sidste ende har gjort at mit syn på 

gennembruddet i siderum er ændret, i forhold til mit udgangspunkt. I mit interview med Frank Hjortebjerg 

fik jeg gode inputs til hvordan man opsætter et godt gennembrud i siderum, hvilket har givet mig nye ideer 

og muligheder i forhold til min egen spillestil.   
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Forslag til træningsøvelser: 

Øvelse 1: Gennembrud i siderummet + afslutninger i feltet; 

Antal spillere: 18+2  

Remedier: 8x kegler, 5x flat markers, 4x spyd, 2x 5-mands mål, 6x gule trøjer, 6x røde trøjer, 3x Blå trøjer, 

20x bolde. 

Øvelsen: 

Øvelsen sættes i gang af en målmand på midten, som spiller den ud i siderum. Her igangsættes en 3v2 

situation i siderummet. Forsvaret må forsvare ind til at det angribende hold får spillet en spiller fri, eller 

drevet bolden, ned i frimærket. Herfra igangsættes et forsøg på at score. Spilleren som er i boldbesiddelse i 

frimærket, skal søge den frie mand i feltet. Her er de 2 stoppere imod 3 angribende spillere.  

Regler; 

• Der skal spilles langs jorden i siderummet (der må ikke spilles en høj bold ned i frimærket)   

• Når holdet i siderum forsvarer, sidder en spiller over ved den gule flat marker 

• Indspillet eller indlægget er frit for spilleren i frimærket 

• Hvis det forsvarende hold erobrer bolden i siderummet, må de søge 5-mands målet 

• I feltet roterer stopperne 
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Progression; 

• Spilleren som sidder over, må jagte den angribende spiller i frimærket 

• 3v3 i feltet. Hvor den ene stopper kan presse ud imod den angribende spiller i frimærket 

• Konkurrence: Rød vs. Gul, hvem skaber flest mål 

• Angriberne ændrer deres løb i feltet 

• Der kan igangsættes en 1v1 situation imod målmanden i den anden ende, de gange hvor 

gennembruddet mislykkes i siderummet 

 



A-træner projektopgave  Gennembrud i siderum og effekten af disse Christian Nielsen 

 

42       

Øvelse 2: 9v9 på to mål med zoner i siderum  

Antal spillere: 18+2  

Remedier: 9 gule trøjer, 9 røde trøjer, 8 bolde, 12 flat markers. 

Øvelsen: 

Der spilles 9v9 på en halv bane. Siderummende er markeret med flat markers. I disse zoner må der kun 

være en forsvarende spiller. De to flat markers i midten af siderummet, skal krydses med bolden, før holdet 

må gå til afslutning.   

Regler: 

• I zonerne må der kun være en forsvarende spiller  

• Bolden skal igennem en af de to gates i siderne før der må søges afslutning 
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Progression: 

• Der må først søges afslutning efter en succesfuld 2v1 situation i siderummet  

• Der skal søges afslutning via. Indlæg fra frimærket  

• Der må først afsluttes når hele holdet er over midten  

• Der kan kun afsluttes på 1. berøringen  

 

Øvelse 3: Individuel træning af gennembruddet i siderum  

Øvelse 3.1: 1v1 i frimærket  

Spillere: 4-12.  

Område: 16x14 meter.  

Remedier: 8x kegler, 4x spyd, 2-6x trøjer af en farve. 

Der spiller en bold ud på en kantspiller som forsøger sig 1v1 imod backen. Her øves at komme med fart og 

drible forbi backen. Der kan scores ved at drible igennem porten. Backen kan score ved at erobre bolden og 

drive den tilbage over linjen i firkanten.  
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Øvelse 3.2: 2v1 i siderummet 

Spillere: 8-22.  

Område: 20x14 meter. 

Remedier: 8x kegler, 4-11x trøjer af en farve, 10x bolde.  

Der forsøges på 2v1 i siderummet. Der scores ved at komme forbi backen og drive bolden ned over 

baglinjen. Modstanderen står klar og forsøger på en 2v1 situation den anden vej imod den ikke scorende 

spiller. Den forsvarende spiller løber ud af firkanten når han er overspillet. Hvis backen erobrer den, må han 

spille tilbage til sit hold og de starter nu en 2v1 situation imod den spiller som tabte possession.  

 

  



A-træner projektopgave  Gennembrud i siderum og effekten af disse Christian Nielsen 

 

45       

Øvelse 3.3: 1v1 til cutback  

Spillere: 8.  

Område: 16x14 meter x4.  

Remedier: 10x kegler, 4x flat markers, 5x bolde, 4x blå trøjer, 4x røde trøjer.   

Øvelsen starter i en af de yderste zoner, her igangsættes en 1v1 situation. Når den angribende spiller 

kommer ned i zonen bag den røde flat marker, kan han score ved at lave en cutback aflevering til 

medspilleren i den næste zone. Herefter starter der en ny 1v1 situation med samme formål som den 

forrige, forsvarsspilleren må først søge erobring i det den angribende spiller modtager bolden. I den sidste 

zone, kan han score ved at drive bolden ned over baglinjen. Den forsvarende spiller kan, hvis han erobre 

bolden, drive den over baglinjen i den anden ende af firkanten for at score. Hvis det lykkedes den 

forsvarende spiller at gøre dette startes næste 1v1 situation ved bolden fra baglinjen af firkanten. Spillerne 

i de zoner som ikke starter med bolden, skal lave sidestep ind til bolden spilles ind i deres område. Når alle 

zoner er færdigspillet, bytter spillerne rolle. Der tælles point og udgives straf efter 2 runder.       
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Øvelse 3.4: Indlæg fra siderum 

Spillere: 6-10 spillere. 

Område: 1/3 af banen i en af enderne.  

Remedier: 2x kegler, 20x bolde, 4x Keglemænd.   

Øvelsen er opsat efter en konkurrence mellem højre og venstre side. Det giver mål ved at ramme en af 

keglemændene i feltet. Der spilles en bold op på en holdkammerat, som spiller den ud i frimærket, herfra 

skal der slås et indlæg første gang. Der kæmpes om hvem der først når til 12 mål.   

Progression: 

• Kun høje bolde. Bolden må ikke røre jorden før den rammer en keglemand  

• Kun flade bolde 

• Afleveringen ned i frimærket kommer hoppende 

• Bolden kommer højt ind i siderummet og skal tages ned, hvorefter indlægget skal slås første gang 

• Den angribende spiller jagtes ned i siderummet af en skyggeforsvarsspiller   
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Regler til at fremprovokere gennembrud i siderum:  

Regel 1: Ekstra mål  

Du kan anvende en regel omkring at det angribende hold får ekstra mål ved at score efter et 

gennembrud i siderummet. Eksempelvis efter Indlægsspil.  

Regel 2: Gates  

Du kan lave gates i siderummet, som bolden skal igennem, før det angribende hold må søge afslutninger.  

Regel 3: Offensive zoner  

Der kan laves zoner i forsvarets siderum, hvor det angribende hold må være +1. Der gives dermed et 

incitament for det angribende hold for at kunne lykkedes med gennembruddet der.  

Regel 4: Restarts  

Du kan igennem spillet lave restarts, hvor du kan hjælpe holdet med at opsætte gode muligheder for 

gennembrud i siderummet.  

Regel 5: Tvungne playmakers  

Du kan udvælge en række spillere som skal have haft bolden, før holdet må søge gennembrud og 

afslutning. Det kunne eksempelvis være at en back skal have haft possession, før der må søges 

gennembrud.  

Regel 6: Scoringszoner  

Du kan lave zoner i siderummet, hvor det giver mål at lave et gennembrud. Der er det dog vigtigt at der kun 

kan scores en gang i zonerne pr. possession for holdet, for at opretholde den naturlige kamprytme.    
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Litteratur: 

Hjemmesider: 

Fodboldens ord (dbu.dk) 

https://platform.wyscout.com 

Oplæg: 

Oplæg 1: Webinar med Jesse Marsch https://www.youtube.com/watch?v=LF-

Bhb0oiVk&t=29s&ab_channel=FootballKN 

Oplæg 2: Jesse Marsch - Coaching Philosophy (Red Bull Salzburg/RB Leipzig head-coach • Documentary) 

https://www.youtube.com/watch?v=0FOYS6gAcoI&ab_channel=AlbinSheqiri 

Interviews: 

Interview 1: 1,5 times interview af Frank Hjortebjerg, assistent coach FCN;  

FCNs spillestil, gennembrud i siderum, udvælgelse af spillere samt fremtidige tendenser i deres spil.   

Opgaver: 

Opgave 1: P-opgave, Jens Letort, september 2011, ”Den offensive back – aktioner og opgaver” 

https://traenerlounge.dbu.dk/media/1385/p-opgavebesvarelsejensletort.pdf 

Opgave 2: A-opgave, Casper Røjkjær, oktober 2018, ”Den indadgående kantspiller – mål og assist” 
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https://www.youtube.com/watch?v=LF-Bhb0oiVk&t=29s&ab_channel=FootballKN
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https://traenerlounge.dbu.dk/media/1385/p-opgavebesvarelsejensletort.pdf
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https://divisionsforeningen.dk/wp-content/uploads/2019/04/Superliga_Analysis.pdf 

Bilag 2: WyScout TeamRapport – FCN u17 – 21-08-2021 

Bilag 3: Wyscout stats – FCN u17 – Sæsonen 20/21 – Indlæg, mål, possession  

Bilag 4: Wyscout Stats – FC Salzburg – Sæsonen 20/21 – Indlæg, mål, possession 

Bilag 5: Wyscout TeamRapport – FC SALZBURG – 21-08-2021 

Bilag 6: WyScout Ranking – u17 Ligaen 20/21  

Bilag 7: WyScout Ranking – Østrigske Bundesliga 20/21  

Bilag 8: WyScout PlayerRanking sæsonen 20/21, Tyske Bundesliga, Premier League, LaLiga, Superligaen, 

Østrigske Bundesliga 

  

https://divisionsforeningen.dk/wp-content/uploads/2019/04/Superliga_Analysis.pdf
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Empiri: 

Empiri 1: FC Nordsjælland u17, Sæsonen 20/21 
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Empiri 2: FC Red Bull Salzburg, Sæsonen 20/21 
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