
LYN-Praksis i innkalling til turneringer og «ekstra»-kamper i 

barnefotballen. 
 

 

 

Et hovedmål i barnefotballen i LYN er at alle barna i LYN skal få muligheten til et like godt 

tilbud. Det betyr ikke at alle barn er med på akkurat like mye, men at det skal være åpenhet 

og at alle barn skal få mulighet til å delta på de samme tingene. I barnefotballen vil 

foreldretrenere oppleve at i enkelte trinnkamper (3’er, 5’er, 7’er) vil det være for få spillere 

tilgjengelig til en kamp. Dette kan by på en del utfordringer for foreldretrenerne, blant annet 

når forfallet til kamper kommer på kort varsel. Da vil det for en foreldretrener det enkleste 

være å ta med sitt eget barn med på denne ekstra kampen, eller spørre de andre 

foreldretrenerne om deres barn kan være med. Utfordringen med dette er da at flere 

spillere blir automatisk valgt bort, og dermed får ikke alle barn muligheten til samme tilbud. 

Dette skal vi i Lyn jobbe med å unngå. I LYN skal praksisen for foreldretrenerne være slik: 

• Til ekstra skolekamper/turneringer: 

o Legge ut i Spond gruppen for årskullet/skolen i et innlegg at et lag mangler 

spillere, og at de som har lyst og mulighet kan melde seg på i innlegget. Da er 

det førstemann til mølla prinsippet 

o Eller ha en liste over hvilke spillere som blir spurt om ekstra kamp: bytte på 

hvilke spillere som blir spurt, slik at alle får mulighet gjennom sesongen. 

• Til turneringer / cuper: 

o Finne ut hvilke turneringer / cuper som er aktuelle 

▪ Legge ut en avstemming i Spond-gruppen hvor foreldrene kan stemme 

på vegne av sitt barn om de har mulighet til å delta på turneringen 

eller ikke. Ut ifra antall påmeldte så meldes det på riktig antall lag til 

turneringen. 

Ekstra skolekamper = Skolekamper som er i tillegg til kampene med eget lag 


