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ALT FOR LYN - ALLTID

1. INNLEDNING

Alt for LYN – Alltid. Dette er klubbens slagord. Målet vårt er å bygge byens beste 
fotballklubb der LYN`s visjon er å bli «best med flest mulig». For at vi skal kunne nå 
denne målsettingen har klubbens styre vedtatt denne SPORTSPLAN. Dette er det 
viktigste styringsdokument for det sportslige tilbudet i klubben, og er basert på vedtatt 
strategiplan for perioden 2016-2020. Overordnet skal sportsplanen:

• Opplyse om det sportslige tilbudet i LYN
• Være et styringsverktøy for sportslig ledelse slik at man sikrer implementering av 

klubbens sportslige ambisjoner og tilbud
• Gi LYN spilleren forståelse for hva som forventes av en LYN spiller
• Gi LYN Trener veiledning om treningsopplegg på kort og lang sikt 
• Opplyse om hvilke forventninger som stilles til LYN foreldre, og hva LYN foreldre 

kan forvente av klubben

Overordnet heter det i strategiplan innen området SPORT:
• LYN skal være blant de beste klubbene i landet på spiller- og talentutvikling for 

både gutter og jenter, både på lagsnivå og utvikling av enkeltspillere 
• Tiltak: Iverksette toppsatsing i ungdomsfotballen
• LYN skal være et naturlig valg for talentfulle spillere i Oslo og nærliggende områder
• Tiltak: Med vellykket toppsatsing vil valget falle naturlig
• LYN skal legge til rette for at alle spillere opplever variert og god fotballaktivitet 

uavhengig av ambisjoner og nivå
• Tiltak: Sportslig leder vil fokusere på toppsatsingen og Trenerutvikler på TG 2 og 

TG 3 slik at vi sikrer tettere oppfølging av LYN trener og LYN spiller
• LYN skal ha en overordnet målsetting at så mange som mulig fortsetter å spille 

fotball i LYN gjennom ungdomsfotballen
• Tiltak: Ansettelse av Trenerutvikler vil øke kvaliteten og tilrettelegge for nødvendig 

variasjon     
• LYN skal ha teamfokuserte, faglige og utviklingsorienterte trenere i 

ungdomsklassen 
• Tiltak: Strukturert veiledning og oppfølgning av alle trenere gjennom ansettelse av 

Trenerutvikler 
• LYN skal etablere trener/ kullkoordinatorer med faglige kvalifikasjoner i 

barnefotballen med fokus på utvikling av foreldretreneren. 
• Tiltak: Barnefotball ansvarlig med 100% stilling og klubbstyrte kullkoordinatorer
• LYN skal rykke opp og etablere A-lag i topp divisjon for kvinner
• Tiltak: forsterket satsing på trener / støtte apparat på damesiden
• Tiltak: etablere en ressursgruppe som legger grunnlag for et opprykk i planperioden  
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Sportsplanen er forankret i LYN`s lov og verdigrunnlag som er Lojalitet, Ydmykhet og 
Nytenkning, men skal dette leve i klubben må det følges. Planen sier derfor også hvilke 
ambisjoner og holdninger, prioriteringer og idealer som gjelder i LYN. Her uttrykkes hva 
klubben forventer av LYN Ansatt, LYN Trener, LYN Spiller og LYN Foreldre/medlemmer, 
og hva disse kan forvente av LYN.

2. SPORTSLIG STRUKTUR

LYN Fotball («LYN») er del av allianseidrettslaget SKI og Fotballklubben LYN («SFK»). 
LYN SFK er ett av Norges største allianseidrettslag, og LYN er en av Norges største 
fotballklubber. LYN ledes av et styret som vedtas på årsmøte, og styret har ansatt 
daglig leder som har ansvaret for det administrative i klubben. Sportslig leder har det 
overordnede sportslige ansvaret. A-lag herrer, rekruttlag herrer og junior 1 er skilt ut fra 
LYN som eget rettssubjekt i LYN Toppfotball («LTF»), og har eget styre og drift. For det 
sportslige arbeidet er det likevel viktig å se helheten fra barnefotballen og hele veien opp 
til A-lag både på dame og herresiden. Sportslig struktur som viser alle lagene, inkl. LYN 
Toppfotball ser slik ut: 

LYN mener trenerrollen er viktig og har ansatt Trenerutvikler som tiltrådte 1. april 
2017. Trenerutvikler skal primært følge opp det betydelig antall ansatte trenere i 
Ungdomsavdelingen. 

I tillegg vil LYN igangsette toppsatsing for TG1 i ungdomsavdelingen. Dette arbeides 
det med i dag og arbeidet er i planleggingsfasen. Når dette er ferdig vil toppsatsingen 
utdypes i eget vedlegg til sportsplan. 
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I barnefotballen er det mer enn 120 lag som trenes av foreldretreneren og administreres 
av lagledere. Barnefotballen i LYN har vokst betydelig og møter svært ulike krav og 
forventninger fra LYN spilleren. Noen ønsker mer profesjonalisering og noen mindre. 
Det blir også for tilfeldig hva slags tilbud de ulike barna får avhengig av tilfeldigheter 
som hvilken skoleklasse man havner i, og om det er relevant foreldretrener tilgjengelig 
på klasselaget. LYN ser derfor behov for mer klubbstyring slik at vi kan møte disse 
utfordringene på en god måte. LYN har en barnefotballansvarlig i 50%. Den stillingen 
er derfor per 1. august økt fra 50% til 100% stilling, slik at vi sikrer bedre tilgjengelighet 
og klubbstyring i barnefotballtilbudet. Det vurderes også innført en ny modell i 
barnefotballen. Sportslig ledelse har derfor fått mandat av styret til å utarbeide forslag til 
modifisert modell i barnefotballen. Det skal vurderes inndeling ut fra andre kriterier enn 
klasselag, og innføring av tidligere differensiering enn det som har vært tilbudet i LYN. 
Vedlegg per årgang inntatt nedenfor er derfor uten beskrivelse av barnefotballen, idet 
dette vil innarbeides når modellen er ferdig i løpet av høsten 2017.

LYN har ansatt ansvarlig på LYN akademiet som er et spisset tilbud primært for de 
ekstra ivrige i barnefotballen. Dette tilbudet skal forbedres slik at LYN spillere som trener 
sammen på akademiet kan spille sammen på akademilag. De bør ha samme LYN trener 
på trening som kamp, og på denne måten bli mer samspilt og møte ett mer forutsigbart 
sportslig opplegg. LYN akademiet vil også inngå i arbeidet med å vurdere ny modell i 
barnefotballen, og vil bli utdypet nærmere i senere vedlegg til sportsplan.   

3. MÅL FOR LYN FOTBALL

LYN vokser raskt. Medlemstallet har nesten doblet seg i løpet av få år. Det er derfor blitt 
svært viktig å få på plass strukturer som kan ta imot den store medlemsmassen på en 
måte som tilbyr optimal spillerutvikling.  

LOJALITET er en av klubbens verdier og bygges ved felles forståelse for hvilke verdier, 
prinsipper og retningslinjer man styrer etter, slik at det sportslige tilbudet man opplever 
er forutsigbart og skaper grunnlag for optimal utvikling for både enkeltspiller, lag og 
klubb. Styret har derfor vedtatt verdidokument, strategiplan og retningslinjer som skal 
implementeres av klubbens sportslige ledelse.   

Vi er klar over at målsettingen om å bygge byens beste fotballklubb er ambisiøs men 
vi går YDMYKT til verks, men har troen på det vi driver med. Det viktigste vi nå gjør er 
å etablere tydelige retningslinjer og ansette/beholde dyktige LYN trenere. Målet er at 
LYN treneren skal følges tettere opp av LYN Trenerutvikler og Sportslig leder, samt at 
foreldretreneren skal følges tettere opp i barnefotballen av barnefotballansvarlig. 

Vi ønsker å se på nye strukturer i barnefotballen og vil rendyrke toppsatsingen i 
ungdomsfotballen ved å være NYTENKENDE.  

4. KLUBBUTVIKLING OG OVERORDNET DET SPORTSLIGE TILBUDET

4.1. Mål 
A-lag herrer er i 3 divisjon og A-lag Damer er i 1 divisjon per 2017 sesongen. Det er viktig 
for LYN å bidra til en positiv utvikling ved å støtte opp om nødvendige tiltak for på sikt å 
få begge lag opp i elite- og toppserie. Samtidig er det viktig for LYN isolert sett å drive 
godt i barne- og ungdomsfotballen. For å møte det økende presset til høyere kvalitet for 
de som vil mest har styret som påpekt ovenfor i punkt 3 vedtatt å etablere en toppsatsing 
på TG 1 fra 13-16 år på både gutte- og jentesiden. Vi vil også tilstrebe mer klubbstyring 
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i barnefotballen. Dette vil innebære større krav til både LYN spiller og LYN trener, samt 
LYN som klubb og LYN foreldre.

4.2. Verdier og holdninger, samt retningslinjer 
LYN ønsker at klubben skal ha sterke årskull på hvert eneste alderstrinn, for begge 
kjønn. 

Hensynet til sterke årskull innebærer at permanent oppflytting kun vil bli riktig og 
forekomme helt unntaksvis, og primært i de eldste årskull i ungdomsfotballen. Spillere 
som flyttes permanent opp må være klart bedre enn andre på sitt kull, og blant de beste 
på det nivået man flyttes opp til. En eventuell permanent oppflytting skal alltid avgjøres 
av sportslig leder, etter faglig vurderinger og i samråd med trenere fra avgivende lag. 

Periodevis hospitering til eldre årskull eller høyere nivå er det foretrukne alternativet i 
spillerutviklingsarbeidet. 

LYN er en åpen klubb og alle er velkomne til å melde seg inn i klubben, men vi må ha 
kjøreregler for når og hvordan klubben eventuelt aktivt rekrutterer spillere, ikke minst 
gjelder dette nedover i årsklassene. Det vil bli utarbeidet en rekrutteringsplan i løpet 
av strategiperioden som skal gjelde overordnet og inneha alle relevante elementer for 
rekrutteringsarbeid. Når det gjelder prinsipper for ekstern rekruttering skal dette kun skje 
helt unntaksvis og ut fra følgende prinsipper:

• Hvor TG 1 helt klart og tydelig trenger spillere for å være konkurransedyktig, og for 
å oppnå målsetningen klubben har satt og når det ikke eksisterer mange nok, og 
gode nok spillere på gjeldene TG 1

• Hvor det er åpenbare posisjonelle behov (som f.eks keeper eller spiss) 
• Hvor det er spillere som vil bort fra andre klubber som LYN er i konkurranse med

LYN må være selektive i denne prosessen, og ikke gå for flere spillere fra samme lag/
klubb. Vi må følge punktene i veien til signering som er inntatt i vedlagte dokument, og 
LYN må opptre korrekt i alle sammenhenger slik at rekrutteringen blir vellykket for både 
avgivende klubb, spiller og mottagende lag.

Det skal ikke gis særskilte lovnader til spillere som kommer utenfra. Spilleren bør 
fortrinnsvis starte på det årskullet spilleren tilhører, for derigjennom å vise at man er klart 
bedre enn spillere på eget årskull og derfor faller inn i kategorien for permanent oppflytt. 
Disse forutsetningene vil gi legitimitet og forståelse internt for en eventuell permanent 
oppflytting. Dette vil også markere at spillere utenfra konkurrerer på samme linje med 
spillere som har gått alle gradene i klubben. Det å være LYN-spiller fra barndommen 
av er en kvalitet og må aldri framstå som en ulempe. Spillerutvikling innebærer et 
langsiktig, tålmodig og kompetent arbeid med egne spillere.

4.3. Hvordan trener vi i LYN og hvordan spiller vi? 
I LYN prioriterer vi det en kaller en spill sentrert tilnærming i innlæringen av fotball. Det 
betyr at man så ofte det er mulig arbeider med temaet man ønsker å innlære / utvikle 
eller perfeksjonere i en spill- eller spill-lik øvelse / kontekst. «Du blir god til det du øver 
på». Spillet enten det er 11-11, 9-9, 7-7, 5-5 eller 3 -3 skal se mest mulig likt ut. Å øve 
på isolerte ferdigheter, det vil si selve utførelsen av teknikken eller å isolere valget, er 
noen ganger riktig og naturlig da særlig i innlæringsfasen. 

https://static1.squarespace.com/static/55faa0bee4b0e6e5e6a8e620/t/59555a2b099c010b7cec0286/1498765867842/Veien+til+signering.pdf
https://static1.squarespace.com/static/55faa0bee4b0e6e5e6a8e620/t/59555a2b099c010b7cec0286/1498765867842/Veien+til+signering.pdf
https://static1.squarespace.com/static/55faa0bee4b0e6e5e6a8e620/t/59555a2b099c010b7cec0286/1498765867842/Veien+til+signering.pdf
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I LYN angriper og forsvarer vi oss tilnærmet etter samme prinsipper i vår 4 fase modell. 4 
faser i spillet + dødballer - Lyns spillemodell.

Modellen beskriver og er tilpasset 11er fotball, men hovedprinsippene gjelder også når vi 
spiller 9er og 7er.

Denne figuren er på et overordnet nivå, og har mange underpunkter og delområder. 
Disse er delvis like i alle grupper fra 7 til 19 år, mens andre faktorer endrer seg gradvis 
på veien fra barnefotball til seniorfotballen. Utarbeidet oversikt per årgang er inntatt som 
vedlegg med hyperlinker nedenfor.

LYN Treningsprinsipper kan visuelt uttrykkes slik:

Etablert angrep
1. Bearbeiding - “possesion” - skape overtall

2. Variasjon - vurdere motstander - romforhold
- kort / langt angrep / pasninger

3. Bakrom - effektiv

Overganger F - A
1. Hurtig lengderetning - kontre - «straffe» motstander

2. Beholde ball - angripe med balanse
3. Vurdere motstanders balanse - ledig rom

- kort / langt angrep - hurtig kombinasjonsspill
- skape / utnytte ubalanse

(+dødballer)

Etablert forsvar
1. I tre ledd - styre motstander

2. Variert presshøyde
3. Variasjon sone / markering / stenge rom

«smågruppepress»

Overgang A - F
1. Gjenvinning

2. Hindre gjennombrudd: nekte sentralt bakrom
- deretter nekte sentralt mellomrom osv.
3. Defensiv struktur gjenskapes hurtig

Variasjon

Spesifisitet

Kontinuitet Adapsjon

Treningsprinsipper
Spill sentrert og integrert trening

Progresjon

Individualisering
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Fra barnefotball via ungdomsfotballen prioriteres spesifisitet i treningssituasjon. Dette 
betyr at man «blir god til det man øver på». Aktiviteten skal være høy, og den skal være 
med ball. Dette innebærer at spill med ball i ulike former er å foretrekke. Når aktiviteten 
gjøres om til del-øvelser og 1 spiller og 1 ball er formålet å lære inn samt perfeksjonere 
en teknikk og/eller et valg som snarest overføres til en spill eller spill-lik øvingssituasjon. 
Aktiviteten må være variert for å skap motivasjon, men så mye som mulig av øvingen må 
ta utgangspunkt i kravene til dTreninet ferdige spillet. 

I tillegg til ferdighetsdimensjon i spillet, og selvsagt det ferdige spillet, er også andre 
forhold viktig. Dette gjelder særlig: 

• Læring, ledelse, kommunikasjon og mental trening 
• Fysisk trening i LYN
• Slik skal LYN spille og gjennomføre kamper

I tillegg er sosiale faktorer og samspilldimensjon på og utenfor banen viktig. 

Dette er alle faktorer som påvirker og avgjør hvorvidt LYN lykkes med klubbens 
visjon og målsetting. Disse faktorene må derfor i størst mulig grad implementeres i 
fotballtreningene på Kringsjå. 

LYN spilleren skal bli vant til å lære stadig nye elementer og tema. Samtidig vil 
gjenkjenning i metodikk så vel som virkemidler og øvelser gi kontinuitet. Kontinuitet 
vil legge tilrette for at ny læring, slik at begge deler blir selvforsterkende og legger 
grunnlaget for utvikling av LYN spilleren. 

LYN vil f.eks derfor etablere kulltreninger i barnefotballen, og arbeide for sterke årskull 
med felles pensum slik at LYN spilleren kjenner seg igjen. Det vil også tilstrebes 
mer strukturert individuell oppfølgning av LYN spiller i spillersamtaler, og tilsvarende 
oppfølgning av LYN trener i veiledningssamtaler. På den måten vil LYN spilleren når de 
«møtes» på f.eks LYN akademiet eller i ungdomsfotball, ha et felles referansegrunnlag på 
og utenfor banen. 

https://static1.squarespace.com/static/55faa0bee4b0e6e5e6a8e620/t/59555a425016e14d8e49b335/1498765895570/Laering_mental_trening.pdf
https://static1.squarespace.com/static/55faa0bee4b0e6e5e6a8e620/t/59555a57197aea7be0a9ba4e/1498765916035/Fysisk_trening.pdf
https://static1.squarespace.com/static/55faa0bee4b0e6e5e6a8e620/t/59555a896b4998d96e0e7b72/1498765968061/Slik_skal_Lyn_spille.pdf
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LYNs grunnformasjon er 1-3-4-3, mens 1-4-3-3 kan være en mer egnet formasjon i 
starten av 11er-løpet, spesielt i jenteklassen. 

LYNs spillestil er basert på at eget spill starter med å spille seg ut bakfra fra egen målvakt, 
der en oppsøker / konstruerer overtallsituasjoner på banen som gjør at en utmanøvrerer 
enkeltspillere eller ledd hos motstanderen. Driblinger, kombinasjoner med veggspill, 2. og 
3.-mannsbevegelser som utløser overtall og deretter gjennombrudd og avslutninger er 
det normale, mens og en mer direkte spillestil der kontringer / gjenvinning står sentralt er 
en annen måte å angripe motstanderen på. Dette kan være effektivt, og spillernes / lagets 
evne til å lese og vurdere kampbilde / klima er viktige elementer i spillestilen. 

Forsvarsspillet til LYN er basert på at man først og fremst ønsker å gjenvinne ballen 
hurtig, for deretter å kontre eller «å forsvare seg med ballen i laget».  I det øvrige er 
LYNs etablerte forsvarsspill basert på tanken om å dekke de / det farligste rommet 
først (bakrom) for deretter fylle rommen forover inntil man er i stand til å sette press på 
motstanderen. 

Spillestilen legger føringer for kravene til kapasitet, rollekrav og ferdigheter for den 
enkelte, som deretter legger grunnlag for kampplan, lagets mulighetsrom og begrensinger. 
Alt dette skal dermed være en direkte sammenheng og konsekvens av klubbens vedtatte 
filosofi, kultur og historie. 

Planlegging med tydelig årshjul er ett annet tiltak som vil skape forutsigbarhet. Et årshjul 
vil være bra både for å planlegge total treningsbelastning, men også for budsjett, behov 
for banekapasitet, og kort- samt langtidsplanlegging for LYN og spilleren. Det er fortsatt 
krevende mht. banekapasitet i LYN, så årshjul og tilstrekkelig banekapasitet vil først bli 
implementert i toppgruppene mht treningshverdagen, men ambisjonen er at dette skal på 
plass i hele ungdomsfotballen både for cuper, samlinger og treninger. 

Klubbens
filosofi - og
fotballkultur

Klubbens spillestil,
struktur og

organisering

Spillerens
kapasitet

Faser, 
spilleprinsipper
og formasjon

Viktige 
tidspunkter
i kampen

Kampmodell
Det må trenes som

 det skal spilles

Individualisering

Trenerens idéer
og referanser
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Årshjul vil justeres og kan se annerledes ut, men helt overordnet ser LYN for seg følgende årshjul 
for deltagelse i cuper og samlinger i ungdomsfotballen: 

Årshjul TG 1

Lagkull Forberedelse 1
januar – mars 

Konkurranse 1
april – juni

Ferie/Forbere-
delse 2 juli

Konkurranse 2
August-oktober

G 19 – 1 Spania/Tyskland Iber Cup
G 16 –1 Spania / Hellas Iber Cup
G 15 – 1 Sverige Portugal Gothia
G 14 – 1 Hjemme samling Notodden Gothia
G 13 – 1 Hjemme samling Gothia Hamar talent
J19-1 Sverige Gothia
J16-1 Sverige Dana cup Norway Cup
J 15-1 Hjemme samling Dana Cup Norway Cup
J 14-1 Hjemme samling Holmen Gothia
J 13-1 Hjemme samling Gothia

Årshjul TG2-3

Lagkull Forberedelse 1
januar – mars 

Konkurranse 1
april – juni

Ferie/Forbere-
delse 2 juli

Konkurranse 2
August-oktober

G 19.2/3 Hjemme samling Norway Cup Avklares
G 16.2/3 Avklares
G 15.2/3 Sverige Skandia Cup Norway Cup
G 14.2/3 Hjemme samling

Futsal
Norway Cup Sandar Cup

G 13.2/3 Hjemme samling
Futsal

Norway Cup Hamar talent

 J19. 2/3 Sverige Norway Cup
 J16. 2/3 Sverige Norway Cup Avklares
 J15. 2/3 Hjemme samling Norway Cup Avklares
J 14.2/3 Hjemme samling

Futsal
Norway Cup Sandar Cup

J 13.2/3 Hjemme samling
Futsal

Norway Cup

Med hjemme samling forstås en helgesamling med 1-2 overnattinger knyttet til for eksempel 
Østfoldhallen eller Telemarskshallen. Hjemme samling kan også foregå i Oslo. 

Ingen lag meldes på cup eller bestiller utenlands samlinger uten at dette er drøftet med sportslig 
ledelse.
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Hvordan vi har det når vi trener i LYN må utdypes i vedlegg til LYN Trener, men helt 
overordnet vises til følgende illustrasjon «På LYN trening»: 

Treneren gir klare oppgaver før man starter treningen, og positiv feedback underveis men 
uten å ta for mange valg for spilleren. Etter spill, vil treneren korrigere feil med spørsmål om 
alternativ løsning eller med sitt forslag. Best av alt er positiv feedback fordi man lyktes med 
oppgaven.

5. LYN SPILLEREN – kjennetegn og krav

LYN stiller krav og har følgende forventninger: 
• LYN spilleren er motivert for å spille fotball i LYN, lojal til klubbens retningslinjer, ydmyk 

mot trener, medspiller og motspiller, samt positiv til klubbens initiativ både på og utenfor 
banen

• LYN spilleren møter alltid presis, og gir beskjed dersom spilleren ikke kommer
• LYN spilleren er godt forberedt og klar til å starte på trening 
• LYN spilleren møter til trening, og har minimum 90 % oppmøte i TG1 og 80% i TG 2 og 

TG 3, dersom spilleren skal forvente å spille kamp i ungdomsfotballen
• LYN spilleren stiller på treningene i barnefotballen, og har mer enn 50% 

treningsoppmøte dersom spilleren skal forvente å spille like mye i kamp som øvrige på 
laget

• LYN spilleren forstår og respekterer at lavere treningsoppmøte vil gjenspeiles i redusert 
spilletid

• LYN spilleren er nysgjerrig og positiv til å teste egne grenser, og har en positiv innstilling 
til trening og læring

• 

Vi trives
Vi er trygge
Vi mestrer

Vi får utfordringer
Vi møter tøff motstand

Minimum 80% av all
aktivitet foregår med ball

Spillsentrert tilnærming
- så langt det er mulig

= Høy aktivitet

Beherske: kropp i bevegelse -
ball med kontroll -relasjon til medspiller -

eget lags struktur - og «motspillet»

Vi coacher mest før - mellom - 
etter spillsekvens, og underveis når vi «må»..

Trener som faglig veileder
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• LYN spilleren utviser gode holdninger til omgivelsene sine både ovenfor medspillere, 
trenere, motstandere og dommere 

• LYN spilleren behandler anlegget til LYN både klubbhus, garderobe og innbytterboks slik 
spilleren forventer å møte det selv  

Av LYN kan spilleren forvente:
• Et forutsigbart og differensiert sportslig opplegg som møter LYN spillerens forventninger 

med økter, uker og perioder som beskrevet i planer og som presentert av trenere, ledere 
og lagledere før oppstart 

• LYN Trenere som er opptatt av å utvikle hele spilleren både som mennesket og 
fotballspiller

• En lett forståelig sammenheng mellom klubbens målsettinger, lagenes planer og 
opplegg, treningsavgifter og ambisjoner for de forskjellige treningsgruppers interne krav 
og forventinger

6. LYN TRENEREN – kjennetegn og krav

LYN Treneren rekrutteres via ulike nettverk, men på grunn av lokasjon til idrettshøyskolen har 
LYN en spesiell tilgang på dyktige og ambisiøse trenere. Utfordringen er at de kan være litt 
unge, så derfor har LYN ansatt trenerutvikler som skal følge opp LYN treneren tett og veilede 
disse. LYN trenerens kjennetegn og krav skal være:

• Trener som er opptatt av å utvikle hele spilleren – dvs. mennesket og fotballspilleren

• Trener som tilbyr et forutsigbart og differensiert sportslig opplegg som møter barnas, 
ungdommenes og foresatte forventninger med økter, uker og perioder som beskrevet i 
planer og som presentert av trenere, ledere og lagledere før oppstart

• En klubb og trenere som gjennomfører en forståelig sammenheng mellom klubbens 
målsettinger, lagenes planer og opplegg, treningsavgifter og ambisjoner for de 
forskjellige treningsgruppers interne krav og forventinger

• Alle hovedtrenere i TG1 skal ha UEFA B-lisens eller tilsvarende 

• Alle øvrige trenere i ungdomsfotball skal ha minimum UEFA – C-lisens eller tilsvarende 

• Alle foreldretrenere med trinnansvar skal ha gjennomført barnefotball kvelden eller UEFA 
C-Lisens. Øvrige foreldre trenere skal alle innkalles til barnefotballkvelden  

7. LYN FORELDRE – kjennetegn og krav

LYN foreldre har en viktig rolle som verdibærere av klubbens verdigrunnlag, der Lojalitet 
og Ydmykhet står sentralt. LYN Foreldre skal være gode rollemodeller utenfor banen og 
fra sidelinjen opptre med Ydmykhet og respekt overfor spillets aktører. Kritikk av dommer, 
motspillere, motstanders eller egne spillere, ledere og trenere skal ikke forekomme. Foreldre 
skal i kamp være plassert på motsatt side av lagets innbytterbenker, og spillerne skal ikke få 
taktiske beskjeder herfra. 

LYN Foreldre bidrar til positiv innsats hos egne og andres spillere, og bidrar til å gjøre 
klubben, kampen og laget til et godt og trygt sted å være for alle.

LYN Foreldre forstår at LYN`s sportslige tilbud delvis finansieres ved betaling av egenandel og 
dugnadsinnsats. LYN Foreldre bidrar lojalt til begge deler. 



13

ALT FOR LYN - ALLTID

8. LYN MODELLEN

Hva som vektlegges i de ulike års trinn, og som skal ligge i bunn for planlegging og 
gjennomføring av treninger i LYN fremkommer helt overordnet av følgende oversikt:  

I LYN kan man spille fra man er 6-7 år i 3er fotball, fram til du runder av med «fotball-fitness» 
som 80-åring. Nedenfor vil den optimale uka for barne- og ungdomsspilleren presenteres, 
med utgangspunkt i spillerne på TG1, dvs. de som pt. er kommet lengst og dermed plassert 
i det vi kaller TG1. For TG 2 og 3 vil en i fortsettelsen se at en i noe mindre grad trener 
og spiller kamper like frekvent, men likevel tilstrekkelig dersom spilleren utvikler seg og 
bestemmer seg å gå fra TG3 til TG2 eller TG2 til TG1. En slik utvikling er ikke bare positiv 
men en målsetting i seg selv, og skal derfor også tilrettelegges for som en reell mulighet.  
LYN har derfor ansatt Trenerutvikler som følger opp trenere i TG 2 og TG 3. Dette skal sikre 
nødvendig kvalitet på treningene for TG 2 og TG 3. Det skal også gjennomføres systematiske 
spillersamtaler som identifiserer spillerens motivasjon og utviklingspotensiale.      

5-6 7-8 9-10 11-12 -13-14 15-16 17-19

Jeg og ball Jeg, ball og 
medspiller

Jeg, ball, 
medspiller og 

motspiller

Jeg, ball, 
relasjon til 
medspiller, 

og hensyn til 
mot- 
spiller

Jeg ball, mitt 
lags plan/
struktur og 

motstander- 
laget

Komplett spill.

Systematisk 
individuell 

uviklingsplan

Konkurranse 
fotball

Toppspiller  
utvikling

Kontrollere
Motorikk

Bevegelses 
glede  

Variasjon
Starte – 

stoppe – snu 
– hoppe

Spille 
pasning
Motta og 

kontrollere
Starte – 

stoppe – snu 
– hoppe, og 

linke ball
Relasjonsøv-

ing
3-3 og 5-5

Utfordre og 
bryte

Valg – spille 
- gå

Overtall og 
undertall
Balanse, 
rytme og 

koordinasjon
Spillets ide

Spille- 
prinsipper

Rom,  
avstand, 
vinkel,  

bevegelse
Valg – 3-2 

og angrep – 
forsvar

Balanse, 
rytme og 

koordinasjon

Ledig / farlig / 
lukket rom.

Spillets 4 
faser

Krav i rolle

Balanse, 
rytme og 

koordinasjon

Med og  
motspill
Struktur

Forutsigbarhet 
versus  

kreativitet
Krav i rolle 

mht. ferdighet 
– fysikk og 
mentalitet

Spiss  
kompetanse

Lære, utvikle og 
perfeksjonere 

rolle- ferdigheter 
i tråd med  

klubbens / lagets 
spillestil

Retning Bredde og 
dybde

Bredde,  
dybde, vende 

og dekke, 
komprimere 

rom

Variasjon i 
spillet – press 
– forberede  

4 fase  
tilnærming

Fullskala spill
De  

relasjonelle, 
kollektive 

læringsmål 
styrkes

Utviklings- 
fokus  

suppleres med 
konkurranse 

fokus i kamper 
og turneringer

Forberede 
konkurranse 

hverdag

Prioritet idrett – 
utdanning
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9. LYN TRENINGEN – UKA og ØKTA 

En god ukeplan med gode økter som planlegges og gjennomføres i riktig rekkefølge, 
med riktig     intensitet, lengde og mengde er avgjørende. Eksemplet under er basisen 
for planlegging av uka for Lyn TG1 grupper i ungdomsklassen.  Dette er malen vi tar 
utgangspunkt og tilstreber å være så nære opp til som mulig hver uke, året rundt. Kamper og 
cuper påvirker syklusen, men ideelt sett bør uker se tilnærmet slik ut. For de yngre utøverne 
/ lag og for TG2 og 3 vil modifiserte utgaver av denne være naturlig. Dette framkommer i 
oversiktene per års trinn. 

LYN Treneren skal ta utgangspunkt i de planer som gjelder for aktuell årgang når det 
planlegges og gjennomføres økter, utarbeides uke planer, periodeplan og årshjul. 

Parallelt forventes LYN trener å ha kunnskap og oversikt over hva som forventes på årgang 
over og under, slik at dette hensyntas i tilstrekkelig grad. For øvrig vises til det overordnede 
på sport ovenfor som også må hensyntas slik at det totale sportslige tilbudet blir i tråd med 
LYN sportsplan.

Her finner du LYN treningen – prinsipper og veiledning for trening per årgang 

Målvakt treningen skal være spesifikk for målvakten og fremgår her

https://static1.squarespace.com/static/55faa0bee4b0e6e5e6a8e620/t/59555aa22e69cffda39f299b/1498765987867/PRINSIPPER+OG+VEILEDNING+FOR+TRENING+PER+A%E2%95%A0%C3%A8RGANG+.pdf
https://static1.squarespace.com/static/55faa0bee4b0e6e5e6a8e620/t/59555ab86b8f5b631ecb5af5/1498766009302/GOALKEEPER+DEPARTMENT+OF+LYN+FOTBALL+-+Sportsplan+juni+2017.pdf
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10. OPPSUMMERING: 

LYNs sportsplan er som det er påpekt innledningsvis det viktigste styringsverktøyet i en 
sportsklubb. Planen skal følges Lojalt, men vi skal samtidig være Ydmyke ovenfor våre 
brukere og ansatte, og erkjenne at mye gjøres riktig, samtidig som noe også kan gjøres 
annerledes. Vi skal derfor parallelt med implementering av sportsplanen være Nytenkende. 
Justeringer av planen vil derfor bli både riktig og nødvendig. Sånn sett er sportsplanen 
dynamisk, men dette er LYNs sportsplan som skal følges inntil eventuelt revidert plan er 
vedtatt. 

Planen forvaltes av LYN sportslig ledelse, og det forventes at både LYN ansatte, LYN trenere 
og LYN spillere setter seg inn i sportsplanen og nødvendige arbeidsverktøy. Alle skal bidra til 
implementering i praksis, men samtidig søke dynamikk og stadig utvikling i klubben slik at vi 
utvikler oss som sportsklubb. 

I tillegg til sportsplan med vedlegg vil det utarbeides konkrete treningsprogram samt planer 
for aktiviteter utover disse som kommuniseres innad på de enkelte lagene. Det som er mer 
felles vil legges til som vedlegg til sportsplan eller kommuniseres på www.lynfotball.no

VEDLEGG TIL SPORTSPLAN: 

Veien til signering 

Læring, ledelse, kommunikasjon og mental trening

Fysisk trening i LYN

Slik skal LYN spille og gjennomføre kamper

Målvakt treningen

Prinsipper og veiledning for trening per årgang

https://static1.squarespace.com/static/55faa0bee4b0e6e5e6a8e620/t/59555a2b099c010b7cec0286/1498765867842/Veien+til+signering.pdf
https://static1.squarespace.com/static/55faa0bee4b0e6e5e6a8e620/t/59555a425016e14d8e49b335/1498765895570/Laering_mental_trening.pdf
https://static1.squarespace.com/static/55faa0bee4b0e6e5e6a8e620/t/59555a57197aea7be0a9ba4e/1498765916035/Fysisk_trening.pdf
https://static1.squarespace.com/static/55faa0bee4b0e6e5e6a8e620/t/59555a896b4998d96e0e7b72/1498765968061/Slik_skal_Lyn_spille.pdf
https://static1.squarespace.com/static/55faa0bee4b0e6e5e6a8e620/t/59555ab86b8f5b631ecb5af5/1498766009302/GOALKEEPER+DEPARTMENT+OF+LYN+FOTBALL+-+Sportsplan+juni+2017.pdf
https://static1.squarespace.com/static/55faa0bee4b0e6e5e6a8e620/t/59555aa22e69cffda39f299b/1498765987867/PRINSIPPER+OG+VEILEDNING+FOR+TRENING+PER+A%E2%95%A0%C3%A8RGANG+.pdf
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