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Innledning 
Rullespill er et grunnleggende angrepsvåpen i fase IV, og kan gjøres i et uttall av 
varianter. Her beskrives kort noen av de viktigste momentene i rullespill. 
 
Alle ruller kan startes fra både høyre og venstre side. Det er imidlertid som oftest lettest 
å få en god rulle dersom spilleren som starter opprullingen har skuddarm i samme 
retning som rullen skal gå. 
 
Et viktig moment er hvor man plasserer seg på banen i forhold til motstandere og hvor 
man ønsker å skape åpning. Ved, for eksempel en rulle fra venstre bør både venstre 
bakspiller og midtre bakspiller ha utgangspunkt godt til venstre for 7 metersmerket. 
 
Et godt pådrag er truende, troverdig, og innebærer at ballfører har mulighet, og er villig 
til å avslutte selv. Videre er avveiningen mellom å få forsvarer langt nok mot seg, og det 
å slippe en god pasning videre i rett øyeblikk en utfordring. God timing og riktig løpsbane 
i forhold til ballfører er viktig for å opprettholde trykket gjennom hele rulla. 
 
Her er kort beskrevet de varianter som alle spillere i Sand IL skal være kjent med. En 
forutsetning for samtlige varianter er at minst en av spillerne har evnen til å engasjere to 
motspillere på et begrenset område, og spille ballen videre på en god måte. 

Tegnforklaring og forkortelser 
Bv, BM, Bh Bakspiller venstre, bakspiller midt, bakspiller høyre 
Kv, Kh Kant venstre, kant høyre 
Ls Linespiller 
Mv Målvakt 
V1, V2, V3, H1, H2, 
H3 

Betegnelse på forsvarere, hvor V er venstre og H er høyre 
side. H1 står i forsvar for motstanderens Kv og så videre 
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Rulle med sperre på utsiden av motsatt treer 
Dette er den klassiske rullen, med start hos kant eller bakspiller side. Sones kant må 
rullen startes direkte på pasning fra bakspiller midt. Dersom det første pådraget klarer å 
utfordre både ener og toer i forsvar skikkelig trenger øvrige angrepsspillere strengt tatt 
bare løpe i riktige baner for å utnytte overtallet og skape gode luker. Linjespillers sperre 
må komme slik at forsvarer ikke får forflyttet seg tilbake den veien det rulles imot. 

Rulle fra venstre 

 
Rulle fra høyre 
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Rulle med sperre på innsiden av nærmeste toer 
Dette er egentlig en bevegelse som kalles lang russer, men dersom man er nøyaktig i 
satsningen fra siden vil man kunne skape svært store rom for skyttere i midten eller på 
motsatt side. Har man skuddvillige spillere vil forsvaret slippe seg frem og skape en fin 
”korridor” for linjespilleren å følge etter ballen i. Alle bakspillere er i posisjon for å kunne 
slippe ballen inn til linja, men de beste mulighetene kommer som regel for bakspillerne i 
midten og på motsatt side. Bakspillerne må være villig til å satse på skudd fra distanse i 
åpningene mellom forsvarerne. 
 
Kantspiller engasjerer så bredt som mulig for å trekke toer så langt ned som mulig. 
Linjespiller følger tett på toer, klar til å sperre denne når bevegelsen stanser og forsvarer 
ønsker å bevege seg tilbake mot midten. Bakspiller kommer da direkte mot sperre for å 
avslutte direkte, eller trekke på seg treer i forsvar. Kommer treer langt ut kan ball 
slippes inn til linjespiller. Vanligst er det likevel å spille til midtre bakspiller som kan løpe 
direkte i luke, eller utfordre den andre treeren med finter. Mulighet for skudd, og innspill 
dersom treer kommer ut. Dersom bakspiller i midten klarer å trekke på seg toer motsatt 
av der bevegelsen startet har man en overtall utover mot bakspiller og kant på motsatt 
side av hvor bevegelsen startet. 
 

Lang russer / ruller fra venstre 
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Lang russer / ruller fra høyre 
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Midtrulle 
Denne rullen starter med engasjement fra bakspiller i midten. Her er bør bakspiller side 
plassere seg noe smalt (dvs innover mot midten) i banen før oppspillet til bakspiller midt. 
Både for å få en kort og enkelt pasning til bakspiller midt, og for å trekke toer i forsvaret 
lengre inn mot 7 metersmerket. Dette vil igjen gi større rom utover mot kanten når 
rullen starter. Bakspiller midt bør ha løpsbane i retning av motsatt treer og forsøke å 
trekke forsvaret i den retningen før satsningen kommer. Motsatt bakspiller side bør også 
være i bevegelse mot mål for å skape en større trussel i den retningen ballen er på vei. 
Bakspiller i midten vil kunne avslutte over eller rundt treer i forsvar, eller bryte av tilbake 
mot siden som ballen kom i fra. Skuddfinter er veldig effektive her. Linjespiller følger 
treer innover og setter sperre i det øyeblikk treer ønsker å bevege seg tilbake mot kant 
igjen. Denne sperren kan bakspiller i midten utnytte for å skape et overtall ut mot siden, 
og spille fri bakspiller side. Her har linjespilleren alle muligheter til å skape en god luke til 
seg selv. Dersom bakspillere i midten ikke klarer å utnytte luka direkte bør ballen spilles 
raskt tilbake til bakspiller side som kan utfordre bredt i banen og spille inn linjespiller 
som kommer på rykk. Alternativt utfordrer bakspillere side direkte på mål, eller frispiller 
kanten på samme side. 
 

Midtrulle tilbake mot venstre 
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Midtrulle tilbake mot høyre 

 

Ruller i overtall 
Ruller er meget effektivt som overtallspill. I Sand IL bruker vi to av rullene som er 
beskrevet her når vi er i overtall. Enten rulle med sperre på utsiden av treer, eller rulle 
med sperre på innsiden av toer.  
 
Hvilken som benyttes er avhengig av hvor vi har våre mest fintesterke spillere, og 
forsvarsarbeidet til motstanderne. Alle oppgavene og utfordringene er de samme, men 
det er noe mer plass til hver spiller hvilket gir større åpninger og noe mer tid i 
avslutningsøyeblikket dersom vi er nøyaktige i utførelsen.  
 
Ruller i overtall er en veldig enkel bevegelse som kan startes og gjennomføres raskt. Ved 
å være effektive, og raskt få etablert tilstrekkelig balltempo vil man kunne komme til 
langt flere gode avslutninger i en overtallsperiode enn ved en del andre 
overtallsformasjoner. Det er ingenting i veien for å kjøre en rulle direkte fra avkast så 
fremt alle er på plass og informert om hva som skjer. 


