
           

Øvelsesbank    LYN FOTBALL 
 

9’er fotball (12 år) 

Overordnet 

- Laget anbefales å spille i en 1-3-2-3 formasjon 

- Spillere 12 år skal lære: 

o Å angripe mellomrom via kant, 

indreløper og spiss 

o Oppspill i mellomrom, bakrom og 

korridor fra back, stopper og 

indreløpere 

o Utnytte bakrom ved å komme fri inn i 

mellomrom 

o Forstå minimum to roller i 9’er fotball 

 

  



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 

Frispilling: Her ønsker vi å spille av motstanderens første pressledd ved å: 

▪ Skape et naturlig overtall bakfra 

▪ True forskjellige rom 

▪ Bruke bakrom og sidebakrom direkte hvis mellomrom og framrom er 

stengt 

Romtrussler: Vi ønsker å benytte oss av dynamiske romtrussler = det er ikke viktig 

hvilke spillere som truer farlig rom, bare at noen gjør det. Her ønsker vi at det så ofte 

som mulig trues inn i bakrom slik at vi kan utnytte en ubalanse i bakrom eller skape 

en ubalanse i mellomrom. 

Frispilt til en rettvendt spiller i mellomrom: Herfra vil skape gjennombrudd bak 

motstanderens bakre ledd gjennom å: 

▪ 1) Komme i scoringsposisjon sentralt (true bakrom) 

▪ 2) Komme til innlegg så smalt som mulig (hensiktsmessig bredde) 

▪ 3) Avslutte fra distanse 

Offensiv balanse: Når vi har ball på siste tredjedel ønsker vi å balansere (holde igjen) 

med 3-4 spillere. Dette gjør vi for å få et numerisk overtall, ha kontroll på farligste 

rom, og øke forutsetningene for å vinne ballen raskt tilbake igjen ved balltap 

  



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 

 

Bryte ned motstanderens frispilling: 

▪ Vi presser høyt med hele laget for å nekte motstanderen å spille (la de 

få sette i gang spillet) 

▪ Vi senker laget dypere hvis vi ikke klarer å bryte ned frispillingen, eller 

hvis vi er i stor ubalanse 

Hindre tilgang til farlig rom – når motstander har spilt seg forbi første pressledd 

▪ Nekte motstanderen å spille mellom våre ledd 

▪ Presse ballfører, sideforsyve og etablere gode sikringsforhold 

Hindre mål: Når motstander er frispilt i mellomrom eller er i vår egen boks ønsker vi: 

▪ Lede motstander konsekvent vekk fra mål 

▪ Våken på romtrusler bak oss og på blindside 

▪ Orientere oss vekk fra ball for å finne farligste spiller å markere 

▪ Forsøke å klarere med en hensikt om at vi skal beholde ball (være 

orientert i forkant på hvor det lønner seg å klarere) 

  



Rollefokus 9’er 

A = Angrep, F = Forsvar 

Keeper: 

A: Orientere, 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 

F: Kommunisere til laget om vi skal lede innover/utover, og om vi skal gå for å vinne ball 

(«Gå!») eller være tålmodig 

F: Aktivt dirigere medspillere i markeringsspillet i egen boks, og informere bakre ledd om 

bakromstrussler og blindside 

F: Aktivt komme ut før motstander ved innlegg 

F: Stå høyt som fjerdeforsvarer (alltid keeper) når motstanderen frispiller for å nekte 

bakromspasning sentralt 

       

Midtstopper: 

A: Vende spillet på vingbacker og kanter 

A: Kunne frispille sentral, indreløper og kant 

A: Utfordre ledd og dra på seg press for å skape 2v1 situasjoner i frispilling 

A: Bruke bredde og dybde for alltid gjøre seg spillbar for keeper 

A: Komme etter i angrep for å være et støttealternativ og sørge for at laget holdes samlet 

F: Bruke offensiv markering i angrep for å ta ut motstanderens farligste trusler 

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

F: Rask opprette god kroppstilling i egen boks som muliggjør god orientering for å kunne ta 

ut motspilleres trusler 



F: Styre høyden i det bakre ledd, og avgjøre om bakre ledd skal ut («opp!») eller ned («fall!»)

              

Vingbacker (sidestoppere): 

A: Posisjonere seg bredt i frispilling med vinkel til å kunne spille fri indreløper/sentral, kant 

eller spiss 

A: Kunne posisjonere seg med hensiktsmessig dybde i forhold til midtstopper med ball og 

motstander for å kunne ta med seg ballen forbi ledd på ett touch 

A: Vende spillet hurtig via sentral/indreløper, stopper og keeper 

A: Utfordre ledd og ta på seg press bredt for å skape overtall 

A: Skape gjennombrudd med veggspill i samarbeid med sentral og kant 

A: Gjenkjenne gode innleggsmuligheter, og slå bevisste innlegg mot trusler inne i 

motstanderens boks 

F: Bruke offensiv markering i angrep for å ta ut motstanderens farligste trusler 

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

F: Hindre innlegg og vinne ball i samspill med kant. Hindre passering 1v1 defensivt 

F: Ta ut sone på bakre stolpe ved innlegg motsatt 

 

Sentral: 

A: Være spillbar for stopperne i det øyeblikket de trenger det i frispillingen 

A: Rettvende seg med ball for å skape- og utnytte overtall 

A: Understøtte alle situasjoner, og være klar som førsteforsvarer eller førsteangriper ved 

behov 

A: Holde ballen sentralt lengst mulig opp i banen før pasning, skudd og dribling 

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

F: Styre balanse og avstander i eget lag – ligge i riktig gjenvinningsposisjon              



Indreløper: 

A: Bidra i frispillingen sammen med eller i stedet for sentral ved behov 

A: True rom for å bli rettvendt med ball – Smalt når ball er bredt, og bredt når ball er sentralt 

A: Være klar til å true rom i alle retninger på pasning fra stoppere og sentral 

A: Gjøre seg spillbar i mellomrom rettvendt/sidevendt og drive mot motstanderens bakre 

ledd 

A: Skape gjennombrudd med veggspill sammen med vingback og kant 

A: Flytte opp og inn når stopper på motsatt side frispiller 

A: Hold bredde 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: Initiere første press sentralt i etablert forsvar på ballside når spiss er spilt av med vinkel 

som stenger mellomrom 

F: Opptre som andreforsvarer i midtre ledd når en ikke er førsteforsvarer i hensikt om å 

stenge mellomrom 

F: Forberedt på å støtte opp i egen boks ved overtall/løp fra midten hos motstander 

              

  



Kanter: 

A: Være posisjonert bredt i banen i frispilling for å være spillpunkt bredt 

A: Dra motstander bredt i forsvar for å skape større bakrom og mellomrom 

A: Utfordre og ta seg forbi motstandere med ball i 1v1 dueller 

A: Skape gjennombrudd med veggspill i samarbeid med indreløper og spiss 

A: True i bakrom når ballfører er rettvendt og bakrom kan utnyttes 

A: Gjenkjenne gode innleggsmuligheter, og slå bevisste innlegg mot trusler inne i 

motstanderens boks 

A: Angripe inn i motstanderens boks ved innleggsmulighet motsatt – skjære inn på første 

stople eller bue inn løpet på bakre stolpe 

F: Stenge av utside/innside når ballen er bredt 

F: Presse og stenge nærrom når laget forsøker å vinne ball høyt i banen 

F: Hjelpe vingback hvis motstander prøver å skape overtall ved overlap bredt i banen 

Spiss: 

A: Strekke høyt i banen for å skape et større mellomrom i frispilling 

A: Klar til å true bakrom  

A: True i bakrom når ballfører er rettvendt og bakrom kan utnyttes 

A: Klare å true mellomrom feilvendt og beskytte ballen eller legge igjen på ett touch 

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

A: Kunne true sidekorridor og mellomrom og ta vare på ball når vi vinner ball for å være et 

oppspillspunkt for medspillere. 

F: Har ansvaret for å gjenvinne egen tapt ball 

F: Presse ballfører og stenge nærrom når laget forsøker å vinne ball høyt i banen 

F: Ansvar for det første presset når motstander frispiller – skal lede spillet ut i bredden 


