
Trening (75min) U7 U8 U9 U10 U11 U12
Startøvelser 30 min 30 min 25 min 20 min 15 min 10 min
Spill / spilleøvelser 45 min 45 min 50 min 55 min 60 min 65 min

Generelt om det å være trener på LYN-Akademiet

Hvordan jobber en LYN-trener på LYN-Akademiet

På LYN-Akademiet setter vi holdninger, og først og fremst INNSATS overordnet alt. Det vil si at hvis
ikke holdningene er på plass, så snakker vi ikke om taktisk tema. Først når holdningene er på plass 
så kan vi begynne å påvirke det taktiske. Vi trenere vet at innsats er en viktig forutsetning for å lære

På Akademiet har vi et spillsentrert-fokus til læring. Vi vil inkludere valg eller "semi-valg" så ofte 
som mulig slik at vi knytter valg og handling sammen så ofte som mulig. Øvelser på Akademiet skal
så ofte som mulig være knyttet til "Oppdagende læring", dvs øvelser der vi manipulerer tid, rom og
regler slik at øvelsen kan være læring i seg selv.

Tidsskjema på LYN-Akademiet
Kl. 14.15: Oppmøte på Akademiet. Planlegging av økt
Kl. 14.30: Gjøre klart til trening
Kl. 14.45: Starte Akademiøkt
Kl. 15.55: Avslutte trening. Samle utstyr
Kl. 16.00-: Gi øktplan tilbake til Akademi-ansvarlig

Akademi-trener

Læring:

På LYN-Akademiet skal spillerne møte engasjerte trenere som er opptatt av hvert enkelts utvikling. Vi er 
opptatt av at barna skal trives på Akademiet, og skal derfor fremstå som imøtekommende og
interesserte i hvert enkelt barn. Vi anerkjenner at vi er der for barna, og er derfor opptatt av hvordan vi 
kan hjelpe barna sportslig, som mennesker og som gruppe. På LYN-Akademiet skal vi benytte oss av en 
felles terminologi for at barn enklere skal forstå hva treneren er ute etter, men også for å heve den 
faglige diskusjonen trenerne imellom. På LYN-Akademiet skal vi ikke undervurdere barnas evne til å ta 
til seg læring. Vi skal utfordre dem både taktisk og teknisk, og være konsekvente på vår egen 
terminologi. 

Forventninger til trenere
1. Vi er der først og fremst for barna
2. Vi er engasjerte og stiller høye krav til barna og oss selv
3. Vi ønsker å hjelpe hvert enkelt barn
4. Vi bruker en felles terminologi
5. Vi undervurderer ikke barnas evne til læring

Forventninger til spillere
1. Gi alt
2. Høre på treneren
3. Ha det gøy!

Konsekvenser
1. Advarsel
2. Stå over en sekvens
3. Sende vekk / ringe foreldre


