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Oversikt: U7 U8 U9 U10 U11 U12
Taktiske temaer
Unytte overtall 6 6 4 3 2 2
Skape og utnytte overtall 2 2 4 4 4 4
Orientering 6 6 5 4 3 3
Kroppstilling 6 6 5 4 3 3
Medtak 3 3 5 4 3 2
Bredde / Dybde 6 5 4 4 3 2
Romtrussler 2 3 3 4 5 5
Skape ubalanse 1 2 3 4 4 5
Utnytte ubalanse 1 3 3 3 3 3
Førsteforsvarer 4 5 4 3 2 2
Andreforsvarer 2 3 4 3 3 3
Tredjeforsvarer 1 2 2 3 4 5
Kommunikasjon 1 1 2 3 4 4
Pressøyeblikk 1 1 1 2 3 4
Omstilling angrep til forsvar 1 1 2 2 3 3
Omstilling forsvar til angrep 1 1 1 2 2 2

Tekniske temaer
Finter 6 5 4 3 2 2
Heading 1 1 1 2 2 2
Kortpasninger 3 3 4 5 4 4
Langpasninger 1 1 2 3 3 4
Medtak lengste fot 4 4 4 3 3 2
Avslutninger 3 3 3 3 3 3
Svakeste fot 3 5 5 4 3 3
Beskytte ball 6 5 4 4 2 2
Ballkontroll 6 6 5 4 3 2
Føring av ball 6 6 5 4 3 2
Vendinger 6 6 5 4 3 2
1v1 6 6 5 4 3 3



Koordinative ferdigheter
Koordinasjon

Spillform
1v1-2v2 4 3 2 1 1 1
3v3-4v4 5 5 5 5 4 4
5v5-6v6 1 2 3 3 4 5
7v7-8v8 1 1 1 1 2 3

Isolert  / Spillkontekst
Spill 4 4 4 5 5 6
Isolert / Teknisk trening 3 3 3 2 2 1

Styrke / Fysisk
Fotballkondisjon 3 3 3 3 3 3
Mobilitet / Fleksibilitet
Fotballhurtighet 3 3 3 3 3 3
Repetert sprint 1 1 1 1 1 1
Maks sprint 1 1 1 1 1 1
Basistrening / skadeforebyggende 1 1 1 3 3 3



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



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



Kull

U7-U8

Romtrussler

Hva kjennetegner en LYN Akademi-spiller
Dette bør LYN spilleren kunne når han/hun går over til ungdomsfotballen

Fokusområder (taktisk)
Kroppstilling
Orientering
Bredde + Dybde
Utnytte overtall

Holdninger
Innsats

Gjennom LYN-Akademiet SKAL spilleren lære hva det betyr å trene på 100% og 
viktigheten av å trene så ofte som mulig på 100%. 

Hvordan måler vi innsats (100%)?
- Spilleren skal etter hver økt gi seg selv en vurdering på innsats fra 1 til 10
- Spurte i press, spurte tilbake for å hjelpe medspillere, true rom 100%
- Når spilleren gir 100% innsats er spilleren anpusten når kampen er ferdig
- Innsats er tilstedeværelse, at spilleren er fullt konsentrert om det han/hun skal gjøre
- Innsats er å hjelpe medspillere, ikke klage på ting det ikke går an å gjøre noe med
- Ikke gi opp, presse seg selv

Positiv forsterkning

Skape- og utnytte overtall

U9-U10

Kroppstilling
Orientering
Skape- og utnytte overtall
(Bredde + Dybde)
(Medtak)
(Første- og andreforsvarer)

(Medtak)
(Romtrussler)
(Førsteforsvarer)
(Andreforsvarer)

Gjennom LYN-Akademiet SKAL spilleren forstå hva "Positiv forsterkning" er, og kunne benytte
seg av positiv forsterkning for å heve kvaliteten på treningen for seg selv og gruppen.

Spillerne skal kunne bevisst bruke positiv forsterkning for å påvirke gruppen positivt. Positiv 
forsterkning handler om å forsterke det som er bra slik at sannsynligheten for at det gjentas 
igjen i fremtiden øker.

Prøve og feile Respekt
Gjennom LYN-Akademiet SKAL spillere både få muligheten til å prøve og
feile, men spilleren skal også forstå hvor viktig prøve og feile er for 
utviklingen. En Akademi-spiller skal være både nysgjerrig og utforskende. 
Spilleren velger ofte ikke den enkleste veien, men presser seg selv til å lære
nye ting, og er hele tiden opptatt av utvikling. Spilleren erkjenner at feil er 
noe som vil skje, men bruker feilene han/hun gjør til å lære

Gjennom LYN-Akademiet SKAL spilleren lære seg å respektere medspillere,
motspillere, trenere og regler. Spilleren skal forstå at det er treneren som har 
det overordnende ansvaret på Akademiet, og dermed lytte når treneren 
prater. Spilleren skal kunne vite og gjennomføre de tre hovedreglene på 
Akademiet: 1. Gi alt du kan (100%), 2. Høre på treneren, og 3. Ha det gøy!

(Orientering + kroppstilling)

U11-U12

Skape- og utnytte ubalanse
Kommunikasjon
Etablert forsvar
(Medtak)



Taktisk - Teknisk

En LYN-Akademi-spiller skal være opptatt av utvikling. Når spilleren kommer på trening er han/hun der for å utvikle seg som fotballspiller. Spilleren skal 
videre forstå hva 100% innsats er og viktigheten av å trene så mye som mulig på 100%. En Akademi-spiller skal ikke skylde på eksterne faktorer i møte med 
motgang, men heller reflekere hvordan en selv kan gjøre det bedre. Videre skal spilleren være flink til å ta vare på utstyr, og hjelpe trenerne med å samle utstyr 
etter treningen. En LYN Akademi-spiller skal respektere at treneren har ansvar for treningen, og være flink til å lytte på trenerens beskjeder og tilbakemeldinger. 
Videre skal spilleren også være flink til å vare på andre spillerne, og anerkjenne viktigheten at alle bidrar for å få til gode treninger. Gjennom Akademiet skal 
spilleren også forstå hvordan han/hun kan bruke positiv forsterkning selv for å skape et bedre utviklende miljø og bedre treninger. Til slutt skal en LYN-Akademi 
spiller ikke være redd for å prøve nye ting, og anerkjenne at feil vil ofte skje på trening, og at feil er en viktig faktor i utviklingen.

En spiller som har vært igjennom LYN Akademi-løpet kjennetegnes ved at han/hun er en spiller som har kunnskap om hvilke rom som er på banen, og hvordan 
rompriorioriteringen er. Spilleren skal være bevisst på hvilke rom han/hun skal orientere etter først, og være bevisst på å søke etter ubalanse hos motstanderen. 
En LYN Akademi-spiller skal være flink til å orientere seg ofte, og bevisst på hva han/hun skal orientere seg etter. Spilleren kjennetegnes også ved at spilleren er 
flink til å bruke bredde og dybde for å få en hensiktsmessig kroppstilling. Videre kjennetegnes spilleren ved at han/hun er god 1v1, og er flink til å både skape- og 
utnytte et overtall. Spilleren skal være flink til å kontrollere ballen på forskjellige måter og med forskjellige kroppsdeler, og spesielt være flink til å føre ball i høy 
fart, beskytte ballen, og ta med seg ballen med et bevisst medtak. Til slutt kjennetegnes en LYN Akademi-spillere av at han/hun er flink til å true forskjellige rom, 
og er bevisst på hvilke rom som må trues for å skape- eller utnytte en ubalanse.

Angrep:

Holdninger

Forsvar
Selv om vi prioriterer hovedsakelig angreps-temaer på Akademiet er det noen ting forsvarsmessig som skal kjennetegne en LYN Akademi-spiller. Som 
førsteforsvarer skal spilleren være aggressiv, flytte beina raskt og være flink til å bryte foran for å vinne ball. Spilleren skal også være sterk i 1v1 dueller. I 
press skal spilleren være flink til å stenge av et pasningsalternativ som førsteforsvarer samtidig som han/hun går inn i en 1v1 duell --> presskygge. En LYN 
Akademi-spiller skal kunne forstå romprioritering i forsvar, forsvare seg godt som andreforsvarer, men også kunne forstå rollen som tredjeforsvarer.

Til slutt skal en LYN Akademi-spiller kjennetegnes ved at spilleren er flink til å kommunisere i forsvar. Han/hun skal kunne bruke en felles terminologi, og være 
flink til å bruke kommunikasjon for å hjelpe laget til å vinne ball og til å få kontroll på rom.

Beskrivelse av LYN Akademi-spilleren
Hva kjennetegner en LYN Akademi-spiller



1. Forstå og anvende begrepene rettvendt, sidevendt og feilvendt
2. Bruke bredde og dybde bevisst for å komme seg rettvendt eller sidevendt
3. Bruke bredde og dybde bevisst for å true rom rettvendt eller sidevendt
4. Bruke god kroppstilling for å kunne orientere seg fremover

1. Orientere seg ofte som andreangriper
2. Orientere seg etter ubalanse (først: 1. bakrom, 2. mellomrom)
3. Bevisst orientere seg etter ubalanse, medspillere, rom og motspillere

Bredde / Dybde + Romtrussler
1. Kunne forstå og anvende bredde og dybde for å gjøre rom større
2. Bruke bredde og dybde for å skape- og utnytte overtall
3. True farligste rom (bakrom) for å skape- eller utnytte ubalanse
4. Kunne true rom i forhold til rom, medspillere og motspillere

Hva kjennetegner en LYN Akademi-spiller

Skape- og utnytte overtall
1. Ballfører skal kunne gjenkjenne en overtall situasjon og dra på seg press
2. Ballfører skal kunne utnytte en overtallsituasjon ved å dra på seg press og 
bevisst velge mellom drible, sentre eller skyte
3. Andreangriper skal kunne gjenkjenne overtall og bruke B/D for å utnytte

OrienteringKroppstilling
Taktisk

Første- og andreforsvarer Kommunikasjon
1. Spilleren skal flytte beina raskt og være aggressiv for å vinne ball
2. Spilleren skal kunne klare å stenge av et pasningsalternativ som førstefors.
3. Spilleren skal være flink til å forsvare seg i 1v1 dueller uten andreforsvarer
4. Spilleren skal kunne forstå når vinne ball / hindre gjennombrudd
5. Spilleren skal kunne forstå andreforsvarsrollen, og kommunisere til 
førsteforsvaren

1. Som førsteforsvarer: spurte i press, lede utover/innover, pressøyeblikk
2. Fra andre- til førstefor: Bruke "Gå", "Tålmodig", "led ut/inn", 
3. Bruke navn for å gjøre beskjeder mer konkrete
4. Vise med kroppspråk om du vil ha ball på fot eller i rom
5. Som andre- og tredjeforsv: "Gå", "Fall", "Steng høyre/venstre"
6. Bruke offensiv fot og fart på pasning til å kommunisere

Dette bør LYN spilleren kunne når han/hun går over til ungdomsfotballen 



Hva kjennetegner en LYN Akademi-spiller
Dette bør LYN spilleren kunne når han/hun går over til ungdomsfotballen 

Orientering:
- Orientere ofte som ballfører 
og andreangriper
- Bevisst orientering (prioritert 
rom, medspillere, motspillere, 
fremtid)

Ballkontroll:
- Kontrollere ballen med 
utside, innside, vrist og såle
- Kontrollere ballen med 
hodet, bryst og lår
- Dempe ballen raskt

Føring:
- Føre ballen i høy fart med
begge bein
- I høy fart med korte touch
- Skifte fot for å føre med foten 
lengst unna motstander

Vendinger:
- Kunne beherske utside-,
innside- og Cruyf vending i
høyt tempo
- Beherske med begge føtter
- Bevisste på vendinger

Finter:
- Kunne utføre spesielt
kroppsfinte begge veier
- Beherske minimum to finter 
spesielt godt
- Bruke finter for å kjøpe tid

1v1:
- Føre mot motstander i høy
fart
- Bruke kroppen til din fordel
- Utnytte ubalanse hos 
motstander

Beskytte ball:
- Bruke kroppen for å verne 
ballen
- Finte for å rettvende seg
- Orientere seg etter rom, 
motspillere og medspillere

Pasninger:
- Beherske innside- og utside 
kortpasninger godt begge 
føtter.
- Kunne chippe presist 20m
- Kunn slå presise 
langpasninger på 25m

Svakeste fot:
- Beskytte ball
- Kortpasninger
- Utføre finter
- Avslutte
- Føre ball

Medtak:
- Beherske medtak med 
utsiden, innsiden og brystet og 
på halvspretten
- Ta et retningsbestemt medtak 
i høyt tempo
- Beherske medtak med begge 
føtter
- Bruke offensiv fot aktivt

Teknisk
Gjennom LYN-Akademiet, egentrening og trening i barnefotballen skal en Akademi-spiller ha utviklet en bred teknisk verktøykasse, slik at spilleren øker antall
mulige valg i kamp. På Akademiet jobbes det bevisst i startøvelser på orientering, ballkontroll, føring, vendinger, 1v1, finter, beskytte ball, pasninger og svakeste 
fot. Disse tekniske ferdighetene i tillegg til medtak er da ferdigheter spillerne bør beherske ekstra godt, og som kjennetegner en LYN Akademi-spiller

Tekniske ferdigheter som skal læres gjennom hovedsakelig startøvelser



Teknisk Teknisk
Bør kunne:
- Ta imot pasning kontrollert med begge bein (utside, innside)
- Kontrollerte retningsbestemte medtak uten motstandere
- Slå en presis 10m pasning til medspiller i spillkontekst med sterkeste fot
- Slå en presis 5m pasning til medspiller i spillkontekst med svakeste fot
- Føre ballen med sin sterkeste fot i høy fart uten motstandere
- Beherske en kontrollert sålevending i spillkontekst
- Bruke en bevisst finte for å passere motstanderen
- Kunne løfte blikket vekk fra ball mens en fører i lav/moderat fart
- 

I tillegg til å beherske de tekniske ferdighetene for 7-8 år, bør de kunne:
- Kontrollerte retningsbestemte medtak i spillkontekst
- Ha teknikk til å slå presise harde kortpasninger
- Føre ballen i høy fart med kontroll i spillkontekst
- Bruke svakeste fot aktivt når en fører ball
- Beherske ulike vendinger med begge føttter
- Trikse på hodet til 10
- Trikse med føttene (annenhver fot) til 15
- Beskytte ballen med kroppen
- Beherske kroppsfinte for å finte begge veier

Bør kunne:
- Å drible når det er gode muligheter for det og når det er nødvendig
- Å sentre til medspiller for deretter å true et nytt rom
- Forstå at når eget lag har ball er alle i angrep. Når motstander har ball er alle i 
forsvar
- Forstå at målet med fotball er å score- og hindre mål (gjøre ting sammen)
- Forstå begrepene rettvendt, sidevendt og feilvendt og bruke sidevendt for å 
orientere seg lettere fremover
- Orientere seg ofte som andreangriper (før ballfører)
- Orientere seg etter medspillere og ledig rom
- Kunne forstå og anvende bredde og dybde for å gjøre rom større og mindre
- Dra på seg press for å utnytte en 2v1 situasjon
- Flytte beina raskt og være aggressiv for å vinne ball
- Jobbe hardt for å vinne tilbake egen tapt ball
- Kunne forstå hvorfor det er gunstig å få på plass en andreforsvarer

I tillegg til å beherske ferdigheter for 7-8 år bør de kunne:
- Å forstå og anvende begrepene breddet, dybde og gjennombrudd
- Bruke bredde og dybde bevisst for å komme seg rettvendt eller sidevendt
- Å orientere seg ofte både i angrep og forsvar
- Orientere seg etter ubalanse (først: 1. bakrom, 2. mellomrom)
- True farligste rom (bakrom) for å skape- eller utnytte ubalanse
- Å bevisst posisjonere seg for å ta imot ballen på offensiv fot (lengst vekk fra 
motspiller)
- Ballfører skal kunne gjenkjenne og utnytte en overtallsituasjon ved å dra på seg 
press og bevisst velge mellom drible, sentre eller skyte
- Forstå når vinne ball / hindre gjennombrudd
- Klare å stenge av et pasningsalternativ som førsteforsvarer --> presskygge
- Bruke kroppen både i angrep og forsvar for å få en fordel
- Kommuinisere til laget om: "GÅ!" = vinn ball, "Fall" = ikke i balanse
- Bruke navn til å få frem tydeligere beskjeder
- Vise med kroppspråk om du vil ha ball på fot eller i rom

Hva kjennetegner en LYN Akademi-spiller
Dette bør LYN spilleren kunne til neste alderstrinn

7 - 8 år 9-10 år
Taktisk Taktisk



Hva kjennetegner en LYN Akademi-spiller
Dette bør LYN spilleren kunne til neste alderstrinn

I tillegg til å beherske ferdigheter for 7-10 år bør de kunne:
- Å kunne spille av press
- Å kunne forstå og anvende begrepene balanse, ubalanse, mellomrom og 
bakrom
- Bruke bredde og dybde bevisst for å true rom rettvendt eller sidevendt
- Bevisst orientere seg etter ubalanse, medspillere, rom og motspillere
- Kunne true rom i forhold til rom, medspillere og motspillere
- Andreangriper skal kunne skape- og utnytte overtall ved å bruke dybde og 
bredde

I tillegg til å beherske ferdigheter for 7-10 år bør de kunne:
- Forsvare seg i 1v1 dueller uten andreforsvarer
- Forstå og beherske andreforsvarsrollen, og kommunisere til førsteforsvaren
- Forstå romprioritering i forsvar, og prioritere kontroll på bakrom og mellomrom
- Som førsteforsvarer: spurte i press, lede utover/innover, pressøyeblikk
- Kommunisere til førsteforsvarer: Bruke "Gå", "Tålmodig", "led ut/inn"
- Som andre- og tredjeforsv kommunisere: "Gå", "Fall", "Steng høyre/venstre"
- Bruke offensiv fot og fart på pasning til å kommunisere

Teknisk Teknisk
I tillegg til å beherske de tekniske ferdighetene for 9-10 år, bør de kunne:
- Beherske medtak med utsiden, innsiden og brystet og på halvspretten og 
med begge føtter
- Ta et retningsbestemt medtak i høyt tempo i spillkontekst
- Chippe en presis pasning på 15m i spillkontekst
- Slå en presis langpasning på 25 i spillkontekst
- Skifte fot for å føre med foten lengst unna motstanderen
- Føre med svakeste fot i høy fart for å beskytte ballen
- Bruke finter for å rettvende seg når en beskytter ball
- Bruke kroppen i 1v1 dueller for å få en fordel
- Utnytte ubalanse hos motstanderen i 1v1 dueller
- Beherske spesielt to finter veldig godt

I tillegg til å beherske de tekniske ferdighetene for 9-10 år, bør de kunne:
- Kontrollere ballen med hodet, bryst og lår
- Trikse på hodet til 40
- Trikse med føttene (annenhver fot) til 70
- Beherske pasningsteknikkene utsidepasning, vristpasning, og halvtliggende 
vristpasning
- Avslutte kontrollert med begge føtter i spillkontekst med innsiden av foten

Taktisk Taktisk
11-12 år



Måned:

Uke 2-3

Uke 4-5

Uke 6-7

Uke 8-9

Uke 10-11

Uke 12-13

Uke 14-15

Uke 16-17

Uke 18-19

Uke 20-21

Uke 22-23

Uke 24-25

august u3+4

september u1+2

september u3+4

oktober u1+2

oktober u3+4

november u1+2

november u3+4

desember u1+2
desember u3+4

Kontra tema

Ferie

Bredde + dybde (+ romtrussler)
Kroppstilling + orientering

Årsplan for: LYN-Akademiet U7-U8

Kroppstilling + orientering
Utnytte overtall

Uke 26-31

Taktisk hovedtema Taktisk undertema

Utnytte overtall
Førsteforsvarer (+ andreforsvarer)
Medtak
Bredde + dybde (+ romtrussler)

Skape overtall

Ta imot med fjerneste fot

Ta imot med fjerneste fot

Bredde + dybde (+ romtrussler)
Førsteforsvarer (+ andreforsvarer)
Kroppstilling + orientering
Medtak

Skape overtall

Pasninger

Dribling
Dribling
Pasninger
1v1 offensivt
Pasninger
Dribling
Dribling
Pasninger
Dribling
1v1 offensivt
Dribling

Pasninger
Bredde + dybde (+ romtrussler)
Kroppstilling + orientering

Skape overtall

Skape overtall

Ta imot med fjerneste fot

Utnytte overtall
Bredde + dybde (+ romtrussler)
Kroppstilling + orientering
Utnytte overtall
Førsteforsvarer (+ andreforsvarer)
Medtak

Pasninger
Dribling
Dribling
Pasninger
1v1 offensivt

Dribling
Dribling

Holdninger
Hver gang:

Innsats

Rammer / Forventninger

Utnytte overtall (8 uker)

Tillegg:
Medtak (6 uker)
Romtrussler 
Førsteforsvarer (6 uker)
Andreforsvarer (6 uker)

Hovedfokus
Kroppstilling (10 uker)
Orientering (10 uker)
Bredde + Dybde (10 uker)

Gi spilleren en pause fra kampen

Ytterste konsekvens: Gå av banen

Positiv forsterkning
Prøve og feile

Respekt
Oppgaveorientering

Takle motgang
Refleksjon

Intern justis
Konkurranse / ego-orientering

Gjøre sitt beste --> søke etter 100%

Høre på trenerens beskjeder

Ha det gøy

Konsekvenser 

Ekstra
Samarbeid

Taktiske temaer for U7-U8 på Akademiet



Måned:

Uke 2-3

Uke 4-5

Uke 6-7

Uke 8-9

Uke 10-11

Uke 12-13

Uke 14-15

Uke 16-17

Uke 18-19

Uke 20-21

Uke 22-23

Uke 24-25

august u3+4

september u1+2

september u3+4

oktober u1+2

oktober u3+4

november u1+2

november u3+4

desember u1+2
desember u3+4

Årsplan for: LYN-Akademiet U9-U10
Taktisk hovedtema Taktisk undertema Kontra tema

Romtrussler (bredde + dybde) Gjenkjenne ubalanse Kontroll på farligste rom
Kroppstilling + orientering Gjenkjenne ubalanse
Skape- og utnytte overtall Drible-sentre, veggspill, underlap, overlap
Første- og andreforsvarer 1v1 offensivt
Medtak
Romtrussler (bredde + dybde) Gjenkjenne ubalanse
Kroppstilling + orientering Gjenkjenne ubalanse
Skape- og utnytte overtall Drible-sentre, veggspill, underlap, overlap
Romtrussler (bredde + dybde) Gjenkjenne ubalanse

Skape- og utnytte overtall Drible-sentre, veggspill, underlap, overlap

Første- og andreforsvarer 1v1 offensivt
Kroppstilling + orientering Gjenkjenne ubalanse
Medtak

Uke 26-31 Ferie

Romtrussler (bredde + dybde) Gjenkjenne ubalanse
Kroppstilling + orientering Gjenkjenne ubalanse
Skape- og utnytte overtall Drible-sentre, veggspill, underlap, overlap
Første- og andreforsvarer 1v1 offensivt

Kroppstilling + orientering Gjenkjenne ubalanse
Fri

Medtak
Romtrussler (bredde + dybde) Gjenkjenne ubalanse

Skape- og utnytte overtall (8 uker)

Taktiske temaer for U9-10 på Akademiet
Hovedfokus Tillegg:
Romtrussler (10 uker) Bredde + Dybde
Kroppstilling (10 uker) Medtak (6 uker)

Innsats Samarbeid Høre på trenerens beskjeder

Orientering (10 uker) Første- + andreforsvarer (6 uker)

Holdninger Rammer / Forventninger
Hver gang: Ekstra Gjøre sitt beste --> søke etter 100%

Positiv forsterkning Takle motgang Ha det gøy

Prøve og feile Refleksjon Konsekvenser 
Respekt Intern justis Gi spilleren en pause fra kampen

Oppgaveorientering Konkurranse / ego-orientering Ytterste konsekvens: Gå av banen



Måned:

Uke 2-3

Uke 4-5

Uke 6-7

Uke 8-9

Uke 10-11

Uke 12-13

Uke 14-15

Uke 16-17

Uke 18-19

Uke 20-21

Uke 22-23

Uke 24-25

august u3+4

september u1+2

september u3+4

oktober u1+2

oktober u3+4

november u1+2

november u3+4

desember u1+2
desember u3+4

Årsplan for: LYN-Akademiet U11-U12
Taktisk hovedtema Taktisk undertema Kontra tema

Skape- og utnytte overtall Drible-sentre, veggspill, underlap, overlap Forsvare seg i undertall
Skape- og utnytte ubalanse Hindre ubalanse
Etablert forsvar Utnytte ubalanse
Kommunikasjon Første-, andre- og tredjeforsvarer
Medtak Pasning
Orientering + Kroppstilling Romtrussler Hindre ubalanse
Skape- og utnytte overtall Drible-sentre, veggspill, underlap, overlap Forsvare seg i undertall
Skape- og utnytte ubalanse Hindre ubalanse
Etablert forsvar Utnytte ubalanse

Etablert forsvar Utnytte ubalanse

Kommunikasjon Første-, andre- og tredjeforsvarer
Skape- og utnytte overtall Drible-sentre, veggspill, underlap, overlap Forsvare seg i undertall
Skape- og utnytte ubalanse Hindre ubalanse

Uke 26-31 Ferie

Kommunikasjon Første-, andre- og tredjeforsvarer
Medtak Pasning
Orientering + Kroppstilling Romtrussler Hindre ubalanse
Skape- og utnytte overtall Drible-sentre, veggspill, underlap, overlap Forsvare seg i undertall
Skape- og utnytte ubalanse Hindre ubalanse
Etablert forsvar Utnytte ubalanse

Skape- og utnytte ubalanse (8u) Orientering (4u)

Kommunikasjon Første-, andre- og tredjeforsvarer

Taktiske temaer for U11-U12 på Akademiet
Hovedfokus Tillegg:
Skape- og utnytte overtall (8u) Medtak (4u)

Kommunikasjon (8u) Kroppstilling (4u)
Etablert forsvar (8u)

Ekstra Gjøre sitt beste --> søke etter 100%

Innsats Samarbeid Høre på trenerens beskjeder

Ferie

Respekt Intern justis Gi spilleren en pause fra kampen

Oppgaveorientering Konkurranse / ego-orientering Ytterste konsekvens: Gå av banen

Positiv forsterkning Takle motgang Ha det gøy

Prøve og feile Refleksjon Konsekvenser 

Holdninger Rammer / Forventninger
Hver gang:



Hovedmål: Bruke hensiktsmessig dybde og bredde for å score mål
- Dybde= avstanden mellom spillere i lengderetning (fra mål til mål)
- Bredde= avstanden mellom spillere i bredderetning (fra sidelinje til
sidelinje)
--> God bredde og dybde betyr ikke å spille med varige store avstander, men heller hensiktsmessige bredde og dybde 
i forhold til ballfører og motstander

Coache på:
- Skape en ramme med bredde og dybde for å skape store avstander for å 
kunne få større rom
- Hensiktsmessig bredde / dybde i forhold til ballfører og medspillere for 
å skape og / eller utnytte ubalanse
- Bruke bredde og dybde for å kunne true forskjellige rom
- Bruke bredde og dybde for å gjøre seg spillbar for ballfører
- Bredde og dybde i framrom for å sirkulere ball --> naturlig overtall bak
(4v3 / 3v2 / 2v1 osv)

Bredde + Dybde

Offensivt:

Romtrussler
Hovedmål: Bruke romtrussler for å skape og utnytte ubalanse hos
motstanderen
- Prioritet i romtrussler: 1. Bakrom sentralt, 2. Mellomrom, 3. Sidebakrom, 4. Framrom / sidekorridor
- Dynamiske romtrussler = Ikke posisjonsavhengig hvem som truer hvilke rom. 

Coache på:
- Dynamiske romtrussler
- True farligste rom etter prioritering (2. og 3. angriper)
- Tydelig 100% trussel
- Heniktsmessig dybde og bredde
- Timing i forhold til 1. angriper (ballfører)
- True rom for å (prioritering): 1. Utnytte ubalanse, 2. skape ubalanse, 
3. Sirkulere ball



Orientering:
Hovedmål: Orientere for å: 1. Utnytte ubalanse, 2. Skape ubalanse, 3. Sirkulere ball

Coache på: 
- Orientere etter farligste rom etter prioritering: 1. Bakrom sentralt, 2. Mellomrom,
3. Sidebakrom, 4. Sidekorridor, 5. Framrom
- Antall orienteringer --> ut av komfortsonen (se bort fra ball)
- Siste orientering før involvering

Kroppstilling:
Hovedmål: Hensiktsmessig kroppstilling for å utnytte en situasjon til din fordel
- 1. Rettvendt, 2. Sidevendt, 3. Feilvendt

Coache på:
- Som oftest en fordel å være rettvendt
-- Bruke hensiktsmessig dybde og bredde for å bli rettvendt
-- True rom rettvendt
- Rettvendt og sidevendt muliggjør større mulighet til å gjenkjenne og
utnytte en ubalanse
- Bruke feilvendt for å flytte på motstanderens spiller / ledd i dybderetning 
(presspasning) --> virkemiddel for å skape ubalanse

Offensivt:
Orientering + Kroppstilling



Offensivt:
Medtak

Hovedmål: Utnytte situasjonen best mulig ved hjelp av medtak

Coache på:
- Prioriteringsliste
1. Få gjennombrudd (forbi motspiller / score mål)
2. Ta av press (dra seg unna motspiller)
3. Beholde ball / Beskytte ball (mottak)
- Kroppstilling (opp mot prioritering) : rettvendt, sidevendt, feilvendt
- Retningsbestemt og hurtig (100%)

Skape- og utnytte overtall
Hovedmål: Skape- og / eller utnytte overtall for å score mål

Coache på:
- Gjenkjenne og bruke farligste rom (1A, 2A, 3A)
- Tvinge førsteforsvarer (1F) til å ta et valg (dra på press)
- Dybde og bredde (2A, 3A)
- Romtrussel i forhold til 1A og 1F
- Kroppstilling og vinkel som muliggjør orientering fremover både før og etter
man har fått ball

Utnytte overtall ved hjelp av:
1. Vanlig 2v1 (dra på press --> dribling eller pasning)
2. Veggspill
3. Overlap
4. Underlap



Offensivt:
Skape- og utnytte ubalanse

Hovedmål: Score mål --> Bruke virkemidler for å skape- og utnytte ubalanse hos motstanderen

Virkemidler for å skape ubalanse:
1. Posisjonell ubalanse: 
1.1 Dynamiske romtrussler - forskjellige rom
1.1.1 - Feilvendt til rettvendt,  - Presspasning (flytte på motstanderen i dybderetning), - True farligste rom etter prioritering
1.2 Sirkulasjon av ball
1.2.1 - Vending av spill, - Balltempo, - Orientering / Kroppstilling

2. Numerisk ubalanse
2.1 Dynamiske romtrussler i nærliggende rom
2.2 Sirkulasjon av ball
2.2.1 - Vending av spill, - Balltempo, - Orientering / Kroppstilling

Virkemidler for å utnytte ubalanse:
1. Posisjonell ubalanse
1.1 Gjenkjenne og bruke farligste rom i ubalanse
1.1.1 True bakrom og mellomrom, Tydelige 100% trussler

2. Numerisk ubalanse
2.1 Gjenkjenne og bruke farligste rom i ubalanse
2.2 Tvinge 1F til å ta et valg - 1A bør oftest være nest ytterste mann
2.3 Boksspill
2.3.1 Trussler foran mål (slottet) - Kvalitet og kvantitet - Blindsone, timing, forskjellige trussler foran mål
2.3.2 Gjenkjenne og bruke farligste rom (1A)



Defensivt:
Førsteforsvarer

Hovedprinsipp: 1. Vinne ball, 2. Hindre mål / gjennombrudd

Coache på:
Hierarki: 1. Bryte, 2. Vinne duell, 3. Oppholde (hindre gjennombrudd), 4. 1v1 duell vs rettvendt

1-2: 
- Orientere defensivt (lese muligheten til å bryte foran)
- Bruk beina hurtig mens ballen er fri
- Komme så tidlig som mulig oppi ballføreren
- Aggressiv, fullfør jobben, "Elske å vinne ballen!"

3. Oppholde (hindre gjennombrudd)
-- Stenge rom (kroppstilling / orientering)
-- Aggressiv men tålmodig
-- Prøve å holde feilvendt

4. 1v1 duell
-- Lede / stenge (kroppstilling)
-- Bruke kroppen for å få en fordel
-- Alltid ha ”småstegsforflytninger” som 1F, alltid være i bevegelse 
med beina, men unngå hopp og ubalanse!
-- Opp på tærne, lavt tyngdepunkt i duell
-- Se på ballen, hoften, øynene?
-- "Aldri gi seg, motstanderen skal ALDRI forbi deg"



Defensivt:
Andreforsvarer

Hovedmål: Hindre mål / gjennombrudd

Coache på:
- Knyttes opp mot hovedmål
-- Kontroll på farligste rom etter prioritering
-- Dybde i forhold 1F (Fart 1A, Romtrussel 2A/3A, Press 1F)
-- Konsentrering i forhold til 1F (Fart 1A, Romtrussel 2A/3A, press 1F)
-- Kommunikasjon til 1F ("lede, gå / tålmodig / falle")

Tredjeforsvarer
Hovedmål: Hindre mål / gjennombrudd

Coache på:
- Knyttes opp mot hovedmål
-- Kontroll på farligste rom etter prioritering
-- Dybde mellom spillere i samme ledd
-- Dybde mellom spillere i forskjellige ledd (pumping)
-- Konsentrering (Mellom spillere i samme ledd)
-- Kommunikasjon



Kommunikasjon
Hovedmål: Bruke verbal- og nonverbal kommunikasjon for å oppnå
fordeler (score / hindre mål) for eget lag

Coache på verbal kommunikasjon (hovedsaklig i forsvar):
- 2F til 1F:
-- Lede, tilstedeværelse, gå, tålmodig, falle
- 3F til 1F-3F:
-- Samme som fra 2F til 1F
-- "Venstre / høyre", "stå", "ut"
- Positiv forsterkning (skryte av det du vil ha mer av)
- Felles terminologi (felles forståelse av hva ting betyr)

Coache på nonverbal kommunikasjon (hovedsaklig i angrep)
- 100% romtrussel
- Tydelig (romtrussel, vise hvilken fot osv)
- Positiv kroppspråk

Pressøyeblikk
Hovedmål: Gjenkjenne og bruke "pressøyeblikk" for å vinne ballen.

Pressøyeblikk = Felles kjennetegn på når laget sammen skal presse for å vinne ball

Coache på:
- Gå for å vinne ball når motstander / ballfører:
-- er feilvendt
-- ikke har kontroll over ball
-- slår en lang støttepasning
-- tar et langt (ukontrollert) touch
- Kommunikasjon ("Gå!)

Defensivt:




