
 

 

 

 

 

 

LYN Barnefotball – Føringer for organisering av 

årskull og lag 

 

Organisering av årskull og lag 

Barnefotballen i Lyn skal være organisert som større treningsgrupper på tvers 

av klasser på trinnet på gitt skole. I barnefotballen kommer spillerne 

hovedsakelig fra tre skoler, Berg-, Ullevål- og Tåsen skole, der Tåsen skole ofte 

har flest barn. På Tåsen må det i noen tilfeller vurderes å dele opp 

treningsgruppen hvis antall spillet blir for stort å håndtere. I eksempelet 

nedenfor kan en se hvordan treningsgruppene organiseres. Hensikten er å 

etablere en mer stabil og funksjonell treningsarena der flere barn får tilgang på 

ivrige foresatte, og barna blir mer kjent med hverandre på tvers av klasser. 

Med flere barn enn kun én klasse vil det også bli letter å legge til rette for en 

godt tilpasset treningshverdag for alle. 

 

 

 

 

 

 

 



I barnefotballen i Lyn bruker vi «Spond» (app) som primær 

kommunikasjonskanal. I Spond kommuniserer foreldre, og der inviteres det til 

arrangementer som turneringer, kamper og treninger. I Lyn skal alle barna i 

treningsgruppen få muligheten til et like godt tilbud. Se mer om retningslinjer 

for hvordan Spond brukes i barnefotballen ved å trykke HER. 

 

Seriepåmelding i barnefotballen i Lyn 
Med skolen som utgangspunkt meldes det på X antall lag ut ifra antall spillere tilhørende skolen. I 

utgangspunktet skal alle spillerne blandes, fordeles på jevne lag, og meldes på Nivå B. Derimot hvis 

en skole har lag/spillere som for eksempler mestrer for mye på nivå B, kan det meldes på nivå A. Hvis 

det ønskes å melde på forskjellig nivå innad i skolen (for å gi en bedre balanse mellom mestring og 

utfordring), må det foregå full rotasjon for spillerne slik at det ikke blir seleksjon. Dette må avtales på 

forhånd med sportslig ansvarlig for Lyn Barnefotball. Fristen for seriepåmelding er 31. januar. 

 

 

 

 

 

Ønskede foreldreroller i barnefotballen 
I barnefotballen i Lyn er vi helt avhengig av at foreldre og foresatte bidrar rundt 

barnefotballen for at vi skal vi få til et godt tilbud til Lyn-barna. De foresatte er 

https://static1.squarespace.com/static/55faa0bee4b0e6e5e6a8e620/t/5c3c9afb88251b8b3c78d761/1547475708960/LYN-Praksis+i+innkalling+til+turneringer+og+%C2%ABekstra%C2%BB-kamper+i+barnefotballen.pdf


en enorm ressurs for klubben, og sammen kan vi spre fotballglede og bidra til 

utvikling av hvert enkelt barn. Til hver treningsgruppe så har vi en anbefaling til 

foreldreroller som kan være et godt utgangspunkt for å få til et godt tilbud. I 

tillegg til disse rollene finnes det sikkert mange andre måter å bidra på. Jo flere 

som bidrar i barnefotballen, desto bedre. 

Roller og beskrivelse: 

Lagledere (1-2 foresatte) 

• Oversikt over alle barna i treningsgruppen 

• Kontroll på lagkasse 

Foreldretrenere (5+ foresatte) 

• Lede treninger og kamper 

o Følge sportslig opplegg for barnefotballen 

• Fordele lag til turneringer 

Turneringsansvarlig i Spond (1-2 foresatte) 

• Samarbeid med trenere om hvilke turneringer det skal deltas på 

• Kartlegge i Spond hvem som er tilgjengelig for en turnering 

• Melde på lag til turneringer 

Dugnadsansvarlig (1+ foresatte) 

• Finne eventuelle lettvinte dugnader som barn/voksne kan gjennomføre 

• Fordele personer til den eventuelle dugnaden 

• Samarbeide med marked- og sponsoransvarlige i Lyn Fotball 

Utstyrsansvarlig (1 foresatt) 

• Holde kontakten med materialforvalter i klubben om utstyr 

o Få baller, vester og kjegler til lag og treningsgrupper 

o Spre budskapet til barn og foresatte om å ta vare på utstyr 

Sosialansvarlig (1+ foresatt) 

• Arrangere noe sosialt gjennom sesongen (skolen eller hele trinnet) 

 



Hospitering 
I barnefotballen ønsker vi at flest mulig spillere skal oppleve en god balanse 

mellom mestring og utfordring. Det kan gjøres med god differensiering på 

treninger, gjennom «Ekstralag», på Lyn Akademiet, og hospitering til eldre 

årskull. I barnefotballen hospiteres det ikke systematisk da spillerne opererer 

ofte innenfor sitt årskull og sin skole. I Ekstrakamper eller turneringer der det 

er for få spillere kan spillere fra et yngre årskull få muligheten til å hospitere 

hvis spilleren har behov for mer utfordringer. Dette bestemmes i samarbeid 

med sportslig leder i barnefotballen. I tillegg har vi Lyn Akademiet, der Lyn ikke 

tar like stort hensyn til årskull som i barnefotballen. På akademiet forsøker en å 

tilrettelegge for en god balanse mellom mestring og utfordring til hver enkelt 

spiller. Det kan bety at spillere hospiterer opp og ned i årskull. 


