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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


