
           

Øvelsesbank    LYN FOTBALL 
 

3’er fotball (6-7 år) 

Overordnet 

- Laget spiller 1-1-1, der vi søker tre ledd i det offensive 

- Spillere 6-7 år skal lære: 

o Å drible når det er gode sjanser for det og når det er 

nødvendig 

o Å skape rom for å kunne motta ball fra medspiller 

o Å kunne sentre til medspiller for deretter å skape et nytt 

spillpunkt 

o Å jobbe hardt for å vinne egen tapt ball 

 

LYN Spillmodell (utgangspunkt i 11v11) 

Overordnet i angrep: 

- Når eget lag har ball er alle i angrep (alle hjelper til med å score mål) 

- Målsettingen i angrep er å skape flest mulig sjanser for å score mål 

- Vi ønsker å angripe fremover når det er mulig – balansert med å ha ballen i laget for å 

kontrollere kamper og eget angrepsspill 

Overordnet i forsvar: 

- Når motstander har ball er alle i forsvar (alle hjelper til for å hindre mål) 

- Målsettingen med forsvarsspillet er å vinne ball og hindre mål/gjennombrudd 

- Vi spiller soneforsvar, med innrømmelser til markering når vi presser høyt eller 

forsvarer området foran eget mål 

  



Rollefokus 3’er 

A = Angrep, F = Forsvar 

Bakerste spiller: 

A: Starte angrep bakfra med dribling, pasningsvalg kort motsatt eller opp mot spiss 

A: Støtte opp i alle situasjoner (være et støttealternativ), og være klar som førsteangriper 

eller førsteforsvarer ved behov 

A: Orientere ofte, og orientere fremover først 

F: Ansvar for å gjenvinne egen tapt ball        

Midtre spiller: 

A: Skape- og bruke rom for å få pasning fra bakerste spiller 

A: Orientere fremover, innover og nedover før 1. touch 

A: Bruke bredde og dybde for å skape overtall med bakerste spiller 

F: Ansvar for å gjenvinne egen tapt ball 

A/F: Rask omstilling begge veier → ned og inn i forsvar, og ut i angrep               

Fremre spiller: 

A: Kunne bruke bredde og dybde for å gjøre seg spillbar på siste halvdel av banen 

A: Klar til å motta oppspill med et bevisst 1.touch 

A: Vise ved å peke hvor spilleren ønsker ball 

F: Ansvar for å gjenvinne egen tapt ball 

F: Kunne senke seg ned i press, og lede spillet ut mot sidene 

 


