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

Spill 2v2 - 5v5
Spill 6v6-7v7
Spill føre over linje
Spill med endesoner
Spill på flere mål
Ute av spill, hent ballen!
Hockey-spill

Beholde vs kontre

Possession score begge sider
Firkant (tysker, rondo)
Fire veggers possession
Endre retning (level 1)
Endre retning (level 2)

LYN-Øvelsen
Konge-spill
Overtall-bonanza
1v1 / 2v2 baner
3v2 på ett mål

Startøvelser: Hovedfokus
Orientering, ballkontroll, føring, vendinger, 1v1, finter, beskytte ball, pasninger, svakeste fot

Spillsentrert og spill: Hovedfokus

Hvordan trener vi?

Dette skal LYN-spilleren være spesielt god på (U7-U12)

U7-U8 U9-U10
1. Medtak lengste fot
2. Kroppstilling
3. Orientering
4. Bredde + Dybde
5. Utnytte overtall

1. Medtak lengste fot
2. Romtrussler
3. Orientering
4. Skape- og utnytte overtall

U11-U12
1. Medtak lengste fot
2. Skape- og utnytte overtall
3. Skape- og utnytte ubalanse

4. Kommunikasjon
5. Etablert forsvar

Spill / SpilløvelserStartøvelser / Ballkontroll Spillsentrerte øvelser
1000 touch
1000 touch med hindringer

1. Medtak offensiv fot (foten lengst unna motspiller)
2. Kroppstillling
3. Orientering
4. Skape- og utnytte overtall
5. Bredde + Dybde --> Romtrussler

Beskytte ball med scoring
Beskytte ball på tid
Krysse elven
Beskytte ball o.t. possession
Flest baller, flest mål?
Gjennom grotten
Ferdighetssirkel
Medtaksirkelen
Pasningsøvelse barnefotball

Pasningskaos

Hvilke øvelser bruker vi hovedsakelig?



I et godt læringsmiljø er det rom for å prøve og feile. Mange barn kan av 
ulike årsaker kvie seg til å be om hjelp, motta eller gi tilbakemeldinger. Hvis 
det ikke stilles spørsmål når ting ikke forstås, vil det være vanskelig å justere 
underveis og vanskelig å komme videre i læringsprosessen. Det er derfor 
viktig å gjøre dem trygge og bygge gode relasjoner til dem, slik at de både 
kan gi og være mottakelige for tilbakemeldinger, og på den måten komme 
videre i egen læringsprosess. Videre hvis barnet er redd for å prøve nye ting 
og redd for å gjøre feil, velger barna ofte det enkleste valget eller det valget 
som har størst sannsynlighet for at treneren ikke kjefter. La barna få 
mulighet til å utfordre seg selv, still masse spørsmål, ikke bare instruer

På LYN Akademiet omhandler respekt både for spillerne og trenerne. Trenere
på Akademiet skal respektere at vi jobber med utvikling i fellesskap, slik at vi
må forholde oss til rammene som er på Akademiet. I tillegg må vi som jobber
 i LYN ha respekt for det viktige arbeidet vi gjør på Akademiet. Det betyr at vi 
som jobber i Lyn jobber mot noe som er større enn oss selv, nemlig å hjelpe 
alle spillere til å utvikle seg både som spiller og menneske. For spillerne handler 
respekt blant annet om å lytte/høre på trenerens beskjeder, og respektere at 
treneren er der for å hjelpe dem. Det handler også om å respektere at fotball er 
en lagssport, og at alle er nødt til å gi 100% for at alle skal ha en god trening. På 
Akademiet jobber vi med respekt spesielt gjennom dette:
1. Håndhilse på trenerne før trening, 2. Vi er her for å utvikle oss (100% 
innsats), 3. Banning ikke tillatt, 4. Vi skal ta vare på alle uansett alder

Innsats
Holdninger som prioriteres

Hvilke holdninger prioriterer vi?

På Akademiet er innsats (og respekt) overordnet alt. På Akademiet ønsker 
vi å lære barna hva det vil si å gi 100% innsats, og videre hvorfor det alltid
er viktig å gjøre sitt beste. Vi erkjenner at innsats er en helt essensiell 
faktor for å utvikle seg, og vet at hvert enkelt barn over tid er kapabel til
å styre sin egen innsats. Ved å påvirke innsatsen sikter vi på å heve 
kvaliteten på treningene på Akademiet, men også slik at de kan ta med 
seg dette inn i treninger og kamper i barne- og ungdomsfotballen, og også
andre arenaer.

Virkemidler for å påvirke innsats:
1.  Forklare hvorfor 100% er viktig, 2. Korte kamper (spille så mye som mulig 
på 100%), 3. Manipulere varighet på kamper (kortere og kortere kamper hvis 
innsatsen ikke er god nok), og 4. Positiv forsterkning

Her er målet todelt: 1. Som trener aktivt benytte seg av positiv forsterkning
for å fremme ønsket atferd og 2. Lære spillerne hvordan en kan bruke 
positiv forsterkning og hvorfor det kan være gunstig i fotball. Positiv 
forsterkning handler om å forsterke det som er bra slik at sannsynligheten for
at det gjentas igjen i fremtiden øker. Benytter vi oss av mye negativ 
forsterkning, dvs forsterke uønsket atferd, vil barna etterhvert jobbe for å 
unngå de handlingene for å ikke få kjeft eller for å blidgjøre treneren. F.eks. 
rope ofte "ikke drible så mye", så stopper barna etterhvert å drible uten å 
vurdere når det er gunstig eller ugunstig for laget å faktisk drible. På LYN 
Akademiet skal vi forsterke disse tingene spesielt:
1. Innsats
2. Valg (unngå å forsterke så ofte på den tekniske utførelsen)
3. Gode holdninger og godt samarbeid

Positiv Forsterkning

Prøve og feile Respekt



Krav/Forventninger til spillerne:
- 1. Høre på treneren, 2. Gi alt / innsats (forsøke å trene på 100%), 3. Ha det 
gøy!
- Konsekvenser: 1. Advarsel/Advarsler, 2. Pause fra en kamp, 3. Se på resten 
av treningen / av banen

Metode:
Før trening:
- Trening skal være ferdig oppsatt til senest kl. 14.45
- Snakke med medtrenere om spillere evt trenger mer utfordringer eller 
mestring (gruppe sammensetting)

Gjennom treningen:
- Samling - kort kamp - pause (samle baller - så samling) - kort kamp - pause 
(samle baller - så samling) - kort kamp - pause (samle baller - så samling) osv

Innsats: 
- Overordnet taktisk tema: Innsats på plass først
- Snakke om innsats
- Forsterke god innsats
- Mål: Trene så mye som mulig på 100%
- Vurdere egen innsats (1-10)

Språk:
- Som trener jobbe bevisst på å bruke et felles LYN-språk/terminologi
- Konsekvente på hvilke begreper vi bruker --> Lære barna terminologien

Positiv forsterkning:
Forsterke:
1. Innsats, 2. Valg, 3. Gode holdninger og godt samarbeid
- Lære spillerne om hvorfor og hvordan

Prøve og feile:
- Gi spillerne rom/mulighet til å utfolde seg
- Fokus på prosess (oppgaveorientering), ikke resultat (egoorientering)
- Reflektere med spillere rundt valg (lære av feil)
- Bygge gode trygge relasjoner med spillere (bli kjent med dem)

Respekt:
- Håndhilse med spillere før trening
- 100% innsats --> Avhengig av hverandre (lagsport)
- Ingen banning
- Ta vare på hverandre (ikke mobbing)
- Vi er der for barna --> utvikle spillere og mennesker
- Vi bruker navn på barna, trenere og spillere skal kunne navnene på hverandre

Dette skal vi gjøre på hver eneste trening på LYN-Akademiet


