
     

LYN-Minispillestil   LYN FOTBALL 
 

Hensikten med å introdusere LYN sin «Mini-spillestil» er for å knytte en tett 

relasjon mellom det barna lærer i barnefotballen og det de skal lære videre i 

ungdomsfotballen i LYN. Spillestil-modellen er et verktøy trenere og 

foreldretrenere kan bruke for å planlegge treninger, samt i møte mellom trener 

og spiller på feltet. Denne spillestil-modellen er en forenklet versjon av det som 

benyttes i ungdomsfotballen og i seniorfotballen. 

 

 

 

  



Strategi – Spillestil – Taktiske prinsipper 
 

Et felles språk: 
Det er viktig å skape et felles forståelsesgrunnlag slik at vi alle snakker om de samme 

tingene. Fotball består av mange elementer og er utrolig komplekst. For å redusere 

kompleksiteten, definerer vi her de fire sentrale elementene som fotball handler om: 

1. Offensive overganger 

2. Etablert angrep 

3. Defensive overganger 

4. Etablert forsvar 

I tillegg ligger dødballer inne her som vi også må trene på 

 

Disse fire sentrale elementene vil bli beskrevet i kortversjon med en klar definisjon og med 

tilhørende prinsipper, som danner rammeverket for hvordan vi gjerne vil fremstå i kamp. I 

disse prinsippene er også språket vi skal bruke i møte med spillere og andre trenere. Disse 

elementene kan sees på et verktøy for trenere og foreldretrenere i hvordan en kan forstå 

fotball, og videre hvordan det kan tas med videre til spillere.  

 

Etablert 
Angrep 

Etablert  

Forsvar 

Offensiv 

Overgang 

Defensiv 

Overgang 



Definisjoner på rom: 
Prinsippene i de fire elementene er de viktigste, men for å ytterligere forbedre det felles 

språket og forståelsen, følger her en beskrivelse av definisjoner på hvilke rom vi har på 

banen. Det vi ønsker med dette er at vi skal bli mer presise i språket.  

Horisontale rom: 

Disse rommene er definert av hvor motstanderne er på banen, og størrelsen på rommene er 

derfor ikke konstant.  

Bakrom – definert som bak bakre leddet til motstanderen og ned til dødlinjen 

Mellomrom – definert som rommet mellom motstanderens midtre- og bakre ledd 

Framrom – definert som rommet foran motstanderens midtre ledd og ned vår egen dødlinje 

 

 



Offensiv omstilling 

Den offensive omstillingen defineres, som når vi vinner ballen og inntil det øyeblikk hvor 

motstanderen har gjenopprettet balanse og ikke lenger løper tilbake med kroppen vendt 

mot eget mål. Det ligger i fotballens natur at det er lettere å skape sjanser til å score mot et 

lag i ubalanse enn mot et lag i balanse. Derfor scores det mange mål på offensive 

omstillinger, og dermed en viktig del av fotballen. Det er viktig at vi trener på offensive 

omstillinger, og har en klar strategi for hvordan vi vil reagere i denne fasen. 

Formål:  

Formålet med offensiv omstilling er å score mål. Vi søker etter å utnytte motstanderens 

ubalanse til å skape sjanser og til slutt mål 

Hovedprinsipper: 

- Spill i dybderetning 

- True rom i dybderetning 

- Orientere fremover (fremdrift) 

Underprinsipper: 

- Spill fremover ved brudd (når vi vinner ball) 

- Spill til siden (hvis det ikke er mulig å spille fremover), neste pasning må være 

fremover 

- Tidlig bakroms trussel for å få motstanderens bakre ledd til å falle av 

- Søk etter gjennombrudd sentralt i banen 

- Tidlig bakromspasning hvis motstander står høyt. Dra på press for å skape overtall 

hvis motstander faller av. 

Språk: 

1. Se fremover 

2. Spill fremover neste pasning 

3. True dypt 

4. Hold ballen sentralt 

5. Sprint 



Etablert angrep 

Det er langt vanskeligere å score mot et lag i balanse enn mot et lag i balanse. Nettopp 

derfor søker de fleste lag etter å være i balanse så ofte de kan når de forsvarer seg. Derfor er 

det viktig å ha en klar strategi for hva og hvordan vi ønsker å skape sjanser i etablert angrep, 

som betyr å angripe mot et lag som ligger i balanse. 

Prioritering av rom: 

I etablert angrep er det bare fire måter hvor vi kan skape en sjanse i åpent spill (i prioritert 

rekkefølge):  

1. Spille inn bak det bakre leddet til motstanderen (bakrom) 

2. Spille ballen mellom motstanderen sitt midtre og bakre ledd (mellomrom) 

3. Spille ballen på siden av organisasjonen deres (framrom / siderom) 

4. Spille ballen til duell 

Denne prioriteten stiller store krav til hvordan vi velger å bygge opp spillet på. Det er viktig at 

selv om bakrom har førsteprioritet da det er den mest direkte måten å få tilgang til 

motstanderens mål på, er det stor forskjell på om vi bruker bakrommet bevisst når det er 

ubalanse eller om vi spiller ballen langt opp på en tilfeldig duell. Vi må derfor bli flinke til true 

ulike rom, og på å gjenkjenne ubalanse hos motstanderen. Som det står skrevet i Spillform 

3’er til 9’er, så «ønsker vi å angripe fremover når det er mulig – balansert med å ha ballen i 

laget for å kontrollere kamper og eget angrepsspill». 

Formål:  

Formålet med etablert angrep er å skape ubalanse hos motstanderen for å skape sjanser og 

til slutt mål 

Hovedprinsipper: 

- Skape numerisk ubalanse (overtall) hos motstanderen 

- Skape posisjonell ubalanse (ikke kontroll på rom) hos motstanderen 

 

 

 



Underprinsipper: 

- Høyt balltempo, men også stor tålmodighet (orientere fremover etter god ubalanse) 

- Spill lengst mulig pasning (kontrollert og bevisst) – for å flytte på motstanderen mest 

mulig 

o Vending av spill 

- Skape numerisk ubalanse hos motstanderen i siderom ved å overlappe / underlappe 

- Skape numerisk ubalanse hos motstanderen ved å sette opp veggspill 

- Dynamiske romtrusler – strekke motstanderen ved å true bakrom, mellomrom og 

siderom 

- Være i offensiv balanse – kontroll på motstanderens potensielle trussler 

Språk: 

1. Balltempo 

2. Se vending av spill 

3. Dobling på kant 

4. True alle rom 

5. Sett opp veggspill 

6. Offensiv markering 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Defensiv omstilling 

Når vi mister ballen kan det oppstå en periode hvor vi er ute av balanse og veldig sårbare for 

kontringer imot. Derfor er det viktig å ha en klar strategi for våre defensive omstillinger og 

hvordan vi kan gjenopprette balansen. 

Definisjon: 

Den defensive omstillingen defineres som når motstanderen vinner ballen bra oss og inntil 

det øyeblikk hvor vi har gjenopprettet en form for strukturell balanse. 

Formål: 

Formålet med den defensive omstillingen er å vinne igjen ballen hurtig, eller å gjenopprette 

balanse så hurtig som mulig hvis ikke tidlig gjenvinning er mulig. 

Tidlig gjenvinning 

Underprinsipper: 

- De nærmeste spillerne sprinter i press – aggressive, men ikke lage frispark 

- Ta ut nærmeste pasningsalternativer – både foran og bak ballfører 

- Vi skal sørge for å holde motstanderen i gjenvinning sonen 

- Nekte vending av spill 

Språk: 

1. «GÅ, GÅ!» - spillernes kjennetegn på at laget skal presse for å vinne ball 

2. Ta ut spillere 

3. Ut med laget 

4. Nekte vending 

  



Gjenopprette balanse 
Underprinsipper: 

- Raskt få kontroll/beskytte prioritert rom (bakrom og mellomrom) 

o Spurte tilbake inn og ned 

- Førsteforsvarer som senker tempoet hos motstander 

- Få spillere raskt ned i bakre ledd 

Språk: 

1. Farligste rom / Fall av 

2. Senk deres tempo 

3. Fyll opp bakre ledd 

4. Hjem / tilbake 

  



Etablert forsvar 

Etablert forsvar defineres i det øyeblikk motstanderne angriper oss når vi er i balanse, det vil 

si at vi både er i numerisk- og posisjonell balanse. Førsteprioriteten i etablert forsvar er å 

vinne ball eller hindre mål/gjennombrudd. I LYN ønsker vi å prioritere soneforsvar høyt, da 

soneforsvar stiller høyere krav til samarbeid og til spillernes forståelse av rom. I soneforsvar 

plasserer spillerne seg i forhold medspillere og rom, og ikke kun i forhold til motstanderen.  

 

Pressfelle: 

Pressfelle er kort forklart at vi åpner en del av banen for å lokke motstanderen til å spille inn 

i ønsket rom, for da å sette inn et hardt press for å vinne ballen der. 

Hovedprinsipper: 

- Led motstander ut mot sidene 

- Oppmerksom på din press skygge (hva stenger du av når du presser) 

- Tenk fremover – du har ansvar for spilleren foran deg (så lenge det er press på 

ballen) 

Språk: 

1. Husk press skygge 

2. Sprint i press 

3. Ut mot sidene 

4. Ansvar foran 

 



Etablert forsvar 
Formål / Hovedprinsipp: 

- Å vinne ballen eller nekte motstanderen adgang til prioriterte rom 

Underprinsipper: 

- Førsteforsvarer opp i press for å vinne ball / hindre gjennombruddspasning 

- Vi ønsker å lede motstanderen ut mot sidene, vekk fra farligste rom (bakrom, 

mellomrom) 

- Korte avstander i lengderetning mellom ledd (ca 5-10m) 

- Hvis motstanderen spilleren ballen langt bakover må vi prøve å flytte hele laget 

høyere og opprettholde korte avstander mellom leddene 

- Hvis ikke det er press på ballfører bør bakre ledd falle dypere for å få kontroll på 

bakrom 

- Vi forholder oss ikke kun til mann → vi bruker sideforsyving for å få kontroll på rom 

- Kommunikasjon: «Gå!» = laget går for å vinne ball, «navn, høyre/venstre» = flytte på 

medspiller til en side, «tålmodig» = ikke gå for å vinne ball som førsteforsvarer, og 

«fall» = laget har ikke kontroll på farligste rom og må falle dypere for å få kontroll 

igjen  

Språk: 

1. Opp i press 

2. Kontroll farligste rom 

3. Led ut 

4. Korte avstander 

5. Pumping 

6. Gå / Fall av / Tålmodig / høyre, venstre 

7. Skyv (sideforsyving) 

 

 

  


