
           

Øvelsesbank    LYN FOTBALL 
 

5’er fotball (8-9 år) 

Overordnet 

- Laget anbefales å spille i en 1-1-2-1 formasjon 

- Spillere 8-9 år skal lære: 

o Å forstå og anvende begrepene bredde, dybde og 

gjennombrudd 

o Å kunne gjenkjenne og utnytte en 2v1 situasjon 

o Kunne forstå rollen som første- og andreforsvarer 

o Å kunne ta imot på offensiv fot (lengst vekk fra 

motspiller) 

o Å orientere seg ofte både i angrep og forsvar 

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 

- Vi truer bakrom og mellom kontinuerlig for å skape ubalanse hos motstanderen 

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 

- Vi skal hindre motstanderen å spille mellom oss  



Rollefokus 5’er 

A = Angrep, F = Forsvar 

Keeper: 

A: Se, vurdere og sette i gang spillet bakfra presist langs bakken 

A/F: Aktiv i spillet som andreangriper, og gjenkjenne muligheten for å bidra som 

førsteforsvarer       

Bakerste spiller (midtstopper): 

A: Kunne vende spillet på de midtre spillerne 

A: Alltid spillbar for keeper og de midtre spillerne 

A: Komme etter i angrep slik at støttepasning blir mulig og laget holdes samlet 

A: Kunne ta med seg ballen mot en motspiller for å skape et overtall 

F: Riktig avstand for å bryte foran og samtidig ha kontroll på bakrom              

Midtre spillere (indreløpere): 

A: Bruke bredde og dybde for å skape et naturlig overtall bakfra 

A: Kunne bruke bredde og dybde for å gjøre seg spillbar rettvendt 

A: Flytte opp og inn på motsatt av ballsiden når stopper frispiller 

A: Holde bredden i overtallspill, og være orientert opp, inn og ned før 1. touch 

A/F: Raske omstillinger begge veier, inn i forsvar, ut i angrep 

F: Overta ansvaret som stopper når midtstopper er ute av posisjon 

Fremre spiller (spiss): 

A: Komme seg fri foran mål ved innlegg / når laget avslutter angrep 

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

A: Klar til å true bakrom 

F: Har ansvaret for å lede første press, stenge av og lede ut mot sidene 


