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Fotballfeber 

(9-12 år) 

Ronny S. Engebretsen 

Kristoffer Blink er vant til å 

være best på laget, men nå skal 

han og mamma flytte. Tenk om 

han ikke kommer med på laget 

en gang?  

Heldigvis kommer Kristoffer 

med på laget, og får seg noen gode venner. 

Problemene stopper ikke der, for hvordan skal 

Kristoffer overbevise treneren om at taktikken hans 

er feil? Samtidig ønsker ordføreren å rive 

fotballstadion! Her må det gjøres noe.  

Dette er den første boken i serien om Kristoffer 

Blink, som passer spesielt godt for fotballgale jenter 

og gutter.   

Kasper får ny trener 

(6-12 år) 

Jørn Jensen 

Alle liker treneren deres Peter. 
Nå skal han være borte i to 

måneder, og vikaren viser seg 
fort å ikke være like grei.  

Vikaren Bent er sur hele tiden 

og bare roper og er slem. I 
tillegg får de ikke spille på sine faste plasser. Kasper 

er ikke like flink til å spille back som å spille ving. 
Hvordan skal dette gå?  

Boken er en del av den lettleste serien om 

fotballspilleren Kasper og fotballaget hans. 

Knoterud FK 
erobrer verden 

(6-10 år) 

Lars Mæhle 

Knoterud FK er de dårligste 9-

åringene i fotball i hele 

Østfold. De har faktisk aldri 

scoret et eneste mål.  

Nå skal de spille mot et av de beste lagene i Østfold. 

Tilskuerne kommer for å se dem tape. I følge Sahir 

på laget er det under 2.4% sannsynlighet for at de 

vinner. Hvor stor, eller liten, er sannsynligheten for 

at de får scoret sitt første mål?  

Dette er en morsom og lettlest bok om taperne på 

fotballbanen. Boken handler om vennskap, lagånd 

og spilleglede.  

ER DU 

INTERESSERT 

I FOTBALL? 

HER ER VÅRE 

BOKTIPS! 



Klar til kamp! 

(6-10 år) 

Jørn Jensen 

Jeppe og Oliver er på stranden 
for å bade når de blir invitert 

til å spille strandfotball. Det er 
mye vanskeligere enn de 

hadde trodd, men de gir ikke 
opp så lett.  

Sammen med venninnen Lovisa bestemmer de seg 

for å være med på en strandfotball-turnering. De 
må trene mye for å bli gode. Ballen gjør liksom 
ikke som man vil når man spiller på sand. Klarer 

de å bli topptrente i tide? 

Denne boken om fotballglade gutter og jenter 
handler om vennskap, lagånd og å ta nye 

utfordringer på strak arm.  

Et kyss for et mål 

(9-12 år) 

Bjørn Sortland 

Hele B-laget utenom Bønna er 

borte på ferie. Vel, alle utenom 

Sigrid. Hun som han tenker på 

hele tiden.  

Sigrid er på fotballskole nå på 

sommeren, og etter et forslag 

fra mamma er plutselig Bønna det også. De fleste 

der er mye bedre i fotball enn Bønna. Når Sigrid 

sier han skal få et kyss for et mål vet han at han må 

begynne å trene. 

Den andre boken i serien om Bønna og B-laget 

handler om den første forelskelsen i tillegg til 

fotball.   

Ikke bøll med 
benkesliterne 

(9-12 år) 

Bjørn Sortland 

Bønna og vennene hans trives 

på sofaen med ostepopposen. 

Så bestemmer mamma og 

pappa at de skal starte 

fotballag.  

A-klassen har nemlig sitt eget lag, og mamma og 

pappa synes at B-klassen også burde ha det. I tillegg 

er det lurt å holde seg i form. Bønna synes for det 

meste at trener pappa og manager mamma er teite, 

men det virker som de andre blir gira på fotballaget. 

Kan de klare å slå A-laget?  

Dette er en morsom bok om outsiderne som blir 

insidere, og den første boka om Bønna og B-laget. 

Nordland Fylkesbibliotek tilbyr 

fjernlån av alle disse bøkene.  
 

Maximum i mål, Klar til Kamp! og 

Fotballfeber kan bestilles i     

mindre gruppesett. 
 

De resterende bøkene kan bestilles i  

store klassesett.   

Maximum i mål 

(6-10 år) 

John Roald Pettersen 

Når katten Maximum stjeler 
eierens billett til Spania hadde 

han aldri sett for seg å spille en 
landskamp. 

Eieren Mikkelsen har sagt ja til 

å passe en hund, noe Maximum 
ikke liker særlig godt. Han bestemmer seg for å dra 

til Spania for å se på Norges fotballag spille. Når 
keeperen skader seg under en trening får Maximum 
en unik mulighet.  

Dette er en morsom og lettlest bok om en litt 
annerledes fotballhelt.  

Keeperen og havet 

(9-12 år) 

Maria Parr 

Trille blir forelsket i den nye 

jenta, men hvem bryr seg om 

det, når Lena plutselig ikke får 

være keeper lenger. Bare fordi 

hun er jente! 

Trille vil gjerne imponere den 

nye jenta med å spille piano på juleavslutninga. 

Lena vil vise den nye treneren at hun er minst like 

god som guttene, men hvordan skal hun klare det 

når hun aldri får spille? 

Lena og Trille har blitt eldre siden suksessboken 

Vaffelhjerte, og det er første gang de møter på 

virkelig vanskelige problemer, slik som 

forskjellsbehandling av jenter og gutter.  


