
Forklaring øvelser i LYN-barnefotball og LYN-akademiet
Startøvelser: Tips:

LYN-øvelsen Spillerne deles i to lag pluss et joker lag (eks 3 rød, 3 blå og en hvit-joker). Lager et firkantet område på f.eks 15x12meter. Det er blått mot rødt,
og joker er på laget med ball. Spillerne kan bevege seg fritt innenfor området og det er om å gjøre å holde ballen i laget.

Alltid ha baller klare. Vanskelighetsgraden 
kan justeres med str, antall jokere/spillere

Kjegle-fall (presisjonsøvelse-lek) Setter opp høye kjegler (eller ball oppå liten kjegle) langs sidelinjen. Ca 5 meter fra plasseres en liten kjegle ovenfor den store. To og to
sammen. En spiller med ball ved den lille kjeglen, og en bak den store. Ballføreren skal prøve å velte kjeglen med pasning. Byttes hver gang

Juster avstand etter nivå. Utfordre dem med
kun utside, svakeste fot, chipp osv. Konku..

Føring av ball i et område Setter opp et avmerket område som alle spillere skal føre inni. Mens spillerne fører gis det oppgaver underveis: "bare utside", "full fart, så rolig", 
"bare såle", "kun svakeste fot", "Zidane-finte" osv. Kan ta ballen opp i luften og øve på: heade, hode-skulder-hode, holde ballen i luften osv. Kan
også sette ut forskjellige kjegler i området hvor spillerne selv velger om de skal føre forbi og i mellom (naturlige utfordringer)

Utfordre barna på overblikk, tempo, kvalitet,
og la barna få komme med forslag

Beskytte ball på tid Konkurranseøvelse: Spillerne har en ball hver i et område og skal passe på sin egen og skyte bort andres. Dette går på tid, og ingen er ute selv
om ballen går ut av spill. Ett poeng for å skyte bort andres ball, og ett minuspoeng for å miste ballen ut av område. Kan bruke dette som en 
avslutning på "Føring av ball i et område".

Oppfordre barna til å ta sjanser, ikke stå rolig.
Trenger ikke å synliggjøre vinnere og "tapere"

Beskytte ball med scoring Konkurranseøvelse: Det settes opp mange kjeglemål i et område. To og to på en ball. Stein-saks-papir om hvem som starter med ball. På tid 
skal ballfører føre gjennom kjeglemål for å samle poeng, mens 1F prøver å ta ballen og score selv. Den med flest poeng vinner runden.

Bytte par hver gang. En seier gir ett poeng, 
og førstemann til f.eks 5 poeng. Kan krasje

Snipp og snapp (lek) Lagene stiller seg på linje på hver sin side av midtlinjen. Det ene laget er Snipp, og det andre laget er Snapp. Treneren roper Snipp, og alle 
Snippene fører ballen mot kortlinjen på egen banehalvdel. Snappene forfølger hver sin Snipp og prøver å fange (berøre) ham før kortlinjena. 
Treneren varierer mellom å rope "Snipp" og "Snapp". Startvarianter: ryggen mot hverandre, ansiktet mot hverandre, på huk, liggende osv

Lage jevne par, og evt bytte par underveis.
Fokus på at det er lek med innsats. Gjøres
alltid med ball

Kaosspill Lages et stort område (eks 15x15 meter). Spillere går sammen 2 og 2, 3 og 3 eller 4 og 4. Inni et område skal de sentre til hverandre mens de
blander seg med de andre gruppene. Underveis får de oppgaver av treneren for å utfordre dem: eks: "bare svakeste fot", "kun utside pasninger",
"halvtliggende vrist", "kun chipp", "ta imot med såle", "medtak ut til siden", "ta imot med lengste fot", "tvungen tre touch" og flere utfordringer

Oppfordre dem til å bevege seg rundt og 
blande seg med de andre (mer orientering).
Større område gir flere langpasninger

Firkant Setter opp fire kjegler i en firkant (f.eks 5x5 meter). En eller to spillere i midten, og resten fordelt rundt. De i midten skal få tak i ball. 
Den som har vært lengst i midten bytter først. Kan f.eks telle til ti pasninger for en ekstra runde i midten

Snakke om innsats, vinkler, konsentrasjon,
orientere etter gjennombrudd, ikke diskutere

Tre-press firkant Utgangspunktet er tre firkanter med litt avstand fra hverandre, baller i midten mellom firkantene. To firkanter har 4 mot 2, siste firkant har 4 mot
0. Firkantet i 4 mot 0 sentrer til hverandre uten motstand og venter på press fra de andre firkantene. Når de to i midten (4 mot 2) klarer å vinne 
ballen i sin firkant bytter de med den spilleren som mistet ballen og den som sentret til den som mistet. De to som mistet orienterer seg etter den
firkantet som har ingen forsvarere og spurter dit for å vinne ballen. I prinsippet vanlig firkant, men her byttes firkantene underveis.

Oppfordre til orientering, kommunikasjon,
og viktigst 100% innsats i å vinne igjen ballen
så raskt som mulig. Spurte over til ledig
firkant

Rondo Ligner på firkant , bare at spillerne nå står i sirkel. Passer for litt flere spillere. Ballfører får dermed flere valgmuligheter, og derfor må det stilles
krav til maks én eller to touch.

Innsats, konsentrasjon, orientere etter gj.-
brudd, Barcelona (bruker det masse der)

Dommeren kommer (lek) Samme lek som haien kommer, men nå med en dommer som skal ta dem. Barna deles inn f.eks i fire grupper og gis lagnavn. Alle har hver sin 
ball untatt dommeren som er i midten. Dommeren roper ut lagene en og en og sier "dommern kommer". Blir du tatt er man dommer.

Viktig å avgrense område så det blir bedre
aktivitet. Kan starte med f.eks to dommere.

Ferdighetssirkel Halvparten utenfor med ball, halvparten innenfor. Spillerne inni midten beveger seg rundt og mottar ball fra de utenfor. Gi dem oppgaver som:
et touch med hode, to touch hode, bryst inside osv. Utfordre spillerne på nye ting og å gjøre ting fort samtidig som de orienterer seg.

Viktig med intensitet og kort ventetid for de 
rundt. Bør inkludere touch med bryst, heade

Medtakssirkelen Lage f.eks seks kjeglemål (små) i en sirkel. En spiller bak hvert mål og resten i midten med en ball hver. Ballfører finner et ledig mål og spiller
pasning igjennom målet til en medspiller. Medspilleren tar medtak gjennom mål og bytter plass med han som var ballfører. 

Bør være litt trangt slik at de kan gå i veien 
for hverandre. Coache: orientering og medtak

Star-Wars Lager et stort rektangel med et firkantet lite område på hver ende til Jediene (en fra hvert lag). Så en liten firkant i midten av rektangelen med en
ball i midten. Deles inn i to lag og lagene starter like ved sin Jedi. Jedi har ikke ball, mens resten (galakse-krigerne) har en ball hver. Målet med 
leken er at Jedien skal prøve å få tak i ballen (bomben) i midten uten å bli truffet av kanonene (ballene) til galakse-krigerne. Klarer Jedien det får
laget sitt poeng. Blir Jedien truffet får motstanderne poeng og spillet begynner på nytt. I det spillet starter skal galakse-krigerne kjempe mot 
hverandre og treffe de andre med kanonen under knehøyde. Hvis en galakse-kriger blir truffet må krigeren gå ut av spillet, for så å føre ballen
gjennom en lang løype før han/hun kan bli med i spillet igjen. Jedien på hvert lag velger selv når han går ut fra romskipet sitt for å hente bomben.
Idet Jedien går ut av romskipet kan han/hun bli truffet, og de andre på laget må beskytte lederen sin. Hvis en galakse-kriger bommer på en
annen og ballen går ut av området, må krigeren gjennom løypen for å være med i leken igjen.

Fin reaksjonstrening, som gir spillerne mange
touch, taktikktrening og presisjonstrening.
Spillerne bør oppfordres til å ta sjanser slik
at det blir fart i spillet. Relater det å ta sjanser
til utvikling.





Forklaring spillsentrerte øvelser LYN-barnefotball og LYN-akademiet
Spillsentrerte øvelser: Tips:

Pol til pol To lag innenfor en avgrenset rektangel og en vegg/pol-spiller fra hvert lag på enden av firkanten. Laget som har ballen skal først finne
valgfri polspiller, for så å lete etter polen på andre siden. Klarer de pol til pol får de poeng. Når motstanderen vinner ball er de sin tur til å 
finne valgfri pol først. Polene bør stå inni firkanten slik at motstanderne kan ta fra dem ballen. Pol kan ikke spille direkte til pol

Bruk gjerne keepere som poler,
eller så burde polene byttes etter
hver kamp.

3v2/2v2/2v1 Setter opp en bane ca 25x16 meter med to 5-er/7-er mål. Ett lag ved hvert sitt mål (spillere står ved stolpen). Trener er ballsentral i midten
utenfor banen. Treneren roper f.eks "2 mot 2", og spiller ballen til det angripende laget. Vinner forsvarerne ballen kan de score. Skifter 
ballen eier igjen er sekvensen over (spiller med bare ett brudd per sekvens), og spillerne går ut av banen og tilbake til eget mål. Det første
tallet (i f.eks 2 mot 1) treneren roper ut er det angripende laget slik at spillerne forstår hvem som er 2 spillere og hvem som er 1. Lagene er
annenhver gang forsvar og angrep. Keeper i hvert mål.

Morsom konkurranse som f.eks 
kan gå til første lag til 5 mål. Viktig
at alt gjøres med stort tempo. 
bruker spillerne veldig lang tid på
et angrep kan dere telle ned tiden.

Possession med vegger Sette opp en firkant (f.eks 10x10m). To lag i midten (f.eks 2 mot 2) og fire spillere som vegg på hver sin linje i firkanten. Lagene i midten 
skal kjempe om å ha ballen, og har fri touch inne i midten. Veggene kan bare sentre til de i midten, og veggene har to touch. Korte kamper 
er viktig, og veggene bytter med de i midten når kampen er over. 

Ha baller klare. Legg til rette for at
spillere møter spillere på ca 
samme nivå. Coache: raske valg,
vinkler, orientering osv

Føre over linje Dette er som vanlig spill, bare at spilleren må føre kontrollert over kortlinjen for å score mål. Fin øvelse for å få frem bl.a bakromstrussler da
bakrommet er større uten keepere, orientering i bakrom, skape- og utnytte overtall og flere.

Kan spilles i formasjoner eller fritt
for formasjon. 

Spill inn i sone Settes opp som "føre over linje", men også tre soner på hver ende som ballen kan spilles inn i. De to sonene på sidene er minst og kan 
bare føres inn i for å score. Den største sonen (i midten av enden) kan både føres inn i og motta pasning i sonen for å score mål. Sonen 
i midten er størst fordi det er det viktigste å forsvare i fotball.

Kan variere med å gi to mål for 
scoring i midtre sone for å "tvinge"
frem flere romtrussler sentralt.

1v1/2v2 mot mål / over linje Forsvarer spiller ballen opp til angriper som skal utfordre 1F en mot en og skal score mål ved å føre over eller score på mål. Det kan 
organiseres med forskjellige baner slik at det blir én mot én turnering, eller for å skjule bedre "tapere" kan det organiseres i lag, også 
får et lag f.eks 15 angrep hver før de bytter.

Pass på at det ikke blir mye kø,
men at det blir nok hvile mellom 
hver repetisjon. Høyt tempo viktig

"Hockey-spill" Setter opp en vanlig bane med småmål eller 5-/7-er mål. Så settes det opp en føreløype med kjegler ved midten utenfor banen med baller
klare. Når en spiller scorer mål i kampen må spilleren ut av banen og igjennom føreløypen før spilleren er med i spillet igjen. Imens spilleren
er ute av spillet er laget hans/hennes en spiller mindre. Når spilleren som scoret har gått gjennom løypen er han/hun med i spillet igjen.

Veldig god øvelse for trening av 
ulike scenariorer. Oppfordre til 
kommunikasjon hos spillerne for å
løse utfordringene selv. Når bør
laget ta store/små sjanser? osv

Possession med press i to soner Lager en stor firkant (f.eks 25x15m) og deler den i to like store. Et lag i hver firkant. Trener er ballsentral. Laget som ikke har ball sender 
over to spillere til firkanten (blir f.eks 6 mot 2) og skal prøve å vinne igjen ballen. Klarer det angripende laget f.eks 7 pasninger sender det
forsvarende laget over en spiller til. Klarer forsvarende lag å vinne igjen ball er det de som får ballen på andre siden. Poeng=X pasninger

Kan spilles mot mål med keeper 
også --> eks etter 7 pasninger 
kan de skyte mot mål

Alle i målet - hvert sitt nummer Bør spilles på 7-er mål. Spillerne deles i to lag og får hvert sitt nr (f.eks 1-6). Alle spillere stiller seg i hver sitt mål på linje på mållinjen. 
Treneren roper ut et tall, f.eks 1 og kaster ut en ball. Da skal enerne ut og spille mot hverandre og forsøke å få ballen i mål. De andre 
spillerne står i mål, men får ikke bruke hendene. Når alle har fått prøve en mot en noen ganger roper treneren ut to tall. Da blir det to mot to
til alle har prøvd flere ganger. Treneren bestemmer selv tallene og hvem som skal spille når.

Morsom lek som trener 1v1 
ferdigheter offensivt og defensivt
hvis innsatsen er god. Kan gjøres
med keeper istedet og spillere på
kortlinjen bak mål

En touch scoring To lag inne i en stor firkant (tilpass størrelsen etter nivå og antall spillere). Ta gjerne med jokere for å få mer spill. Spillerne har fri touch, men
får poeng bare hvis de får til en vellykket pasning frem til medspiller på ett touch. Et poeng per vellykket pasning på et touch. Kan ta poeng
per vellykket pasning på ett eller to touch hvis det blir for vanskelig

Får spillerne til å vurdere når det
er hensiktsmessig med én eller 
flere touch --> orientering



Forklaring spill- / kampøvelser LYN-barnefotball og LYN-akademiet
Spill- / kampøvelser: Tips:

To mot to - småmål / kjeglemål Banestørrelse: bredde= 5mXantall utespillere, lengde= 7mXantall utespillere. Går ballen ut av spill starter angripende lag på nytt bakfra. 
Sikte etter korte kamper (f.eks 3 minutter spill, to min pause) med høy intensitet. Tempo går fort ned hvis kampen er lang. Er tempo og 
innsatsen lav vil spillerne få lite utbytte av treningen. Bør blåse lite frispark, mest mulig spill. Alltid fri-touch

Her kan alt av taktisk trening 
påvirkes. Knyttes opp mot
meningen i spillet --> score mål
og hindre mål. Korte kamper

Tre mot tre - småmål / kjeglemål Banestørrelse: bredde= 5mXantall utespillere, lengde= 7mXantall utespillere (se over) Se over

Fire mot fire - småmål / kjeglemål Banestørrelse: bredde= 5mXantall utespillere, lengde= 7mXantall utespillere Se over

5v5 / 6v6 - småmål / kjeglemål Banestørrelse: bredde= 5mXantall utespillere, lengde= 7mXantall utespillere Se over

Tre mot tre - med keeper Banestørrelse: bredde= 5mXantall utespillere, lengde= 7mXantall utespillere (evt 8mXantall utespillere for å få større bakrom). Kampen
spilles med innspark eller starte fra keeper (minst mulig stopp i spillet). 

Inkludere keepere i angrepsspillet.
Korte kamper

Fire mot fire - med keeper Banestørrelse: bredde= 5mXantall utespillere, lengde= 7mXantall utespillere (evt 8mXantall utespillere for å få større bakrom). Se over

Fem mot fem - med keeper Banestørrelse: bredde= 5mXantall utespillere, lengde= 7mXantall utespillere (evt 8mXantall utespillere for å få større bakrom). Se over

6v6/7v7 - med keeper Banestørrelse: bredde= 5mXantall utespillere, lengde= 7mXantall utespillere (evt 8mXantall utespillere for å få større bakrom). Se over

4v4/5v5/6v6 - med fire småmål / kjeglemål Banestørrelse: bredde= 5mXantall utespillere, lengde= 7mXantall utespillere. Settes opp som vanlig spill bare de fire småmålene / 
kjeglemålene settes like ved hjørnene på banen istedenfor i midten. Her kan hvert lag score på to mål og må selv forsvare to mål. Gir 
spillerne litt variasjon i spillet, og stiller andre krav til orientering offensivt og defensivt

Kan bruke spillet for å få frem et
taktisk tema som f.eks "vending 
av spill for å skape ubalanse".

Diamant-spillet - 5-er/7-er eller småmål Setter opp en diamantformet (ikke spiss diamant) bane med et mål i begge ender der hvor diamanten ikke er spiss. Dette fungerer helt som 
vanlig spill, bare at formen på banen gjør at det stilles store krav til kroppstilling og orientering, spesielt i forkant til avslutning mot mål.

Coache mye på kroppstilling og 
orientering. La spillerne få
muligheten til å finne løsningene
selv

"Hockey-spill" Setter opp en vanlig bane med småmål eller 5-/7-er mål. Så settes det opp en føreløype med kjegler ved midten utenfor banen med baller
klare. Når en spiller scorer mål i kampen må spilleren ut av banen og igjennom føreløypen før spilleren er med i spillet igjen. Imens spilleren
er ute av spillet er laget hans/hennes en spiller mindre. Når spilleren som scoret har gått gjennom løypen er han/hun med i spillet igjen.

Veldig god øvelse for trening av 
ulike scenariorer. Oppfordre til 
kommunikasjon hos spillerne for å
løse utfordringene selv. Når bør
laget ta store/små sjanser? osv

Konge- / Dronning spill Vanlig satt opp bane på småmål eller 5-er/7-er mål, men med litt andre regler. Hvert lag velger seg en konge / dronning på sitt lag. Hvis
kongen / dronnningen scorer mål gir det 3 mål til laget sitt, mens de andre spillerne teller ett mål per scoring. Kan bytte på hver kamp

En litt mer lekpreget form for spill.
Må tenke litt annerledes enn 
vanlig (spillerne må ta hensyn)



Kamp uten vester - maks fem mot fem Dele opp i lag. Vanlig spill, bare at nå skal ingen ha på seg vester, slik at det blir vanskeligere å orientere seg etter medspillere og
motspillere. 




