
 

           

Læringsmomenter   LYN FOTBALL 
 

Individuelle temaer 

Hensikten med oversikten under er å gi spillere en oversikt over ferdigheter de bør beherske 

før de går over i ungdomsfotballen. Dette kan brukes som et verktøy for spillerne for hva 

ønsker å trene på, og kan også brukes som et verktøy for trenere i møte mellom 

trener/forelder og spiller. Alle disse ferdighetene er knyttet til spill – motspill, det vil si 

øvelser der spillere møter motstandere og er nødt til å ta valg.  

Første- og andreangriper 

Forberedelsesfasen (andreangriper) – styrende før du blir involvert som førsteangriper – 

handling og valg 

Ferdighet Utdypende 

Orientere seg • Mot prioriterte rom 

• På ballfører/ball, motstander, andre egne 
 

Risikovurdering • Vurdere muligheter i situasjonen 

• Vurdere risikobildet 
 

Posisjonere seg mtp forventet 
situasjon og valg 

• Ut i fra mulighet og risiko 

• Dybde og bredde 

• Avstand  

• Vinkel 

• Kroppsstilling 

Offensive bevegelser  

• For å få ball i gunstig 
posisjon 

• Skape rom for andre 
 

• Stikke bak/gjennom 

• Strekke 

• Fra/mot bevegelse 

• Overlapp 

• Undelap / skjære innover 

• Invitere  

• Kommunisere  

• med stemme og bevegelse  

• hvor vil jeg ha ball? 
 

 

  



Gjennomføringsfasen – førsteangriper  

Ferdighet Utdypende 

Blikk med ball - Mot farligste rom først 

- På motstandere 

- På medspillere (nærrom / fjernrom) 

Touch opp mot hensikt Tilpasse fart i føring 

- Passere? Dra på press? 

Skaffe oversikt 

- Tilpasse kraft i pasning 

o Signal om tempoøkning eller dårlig tid (hard 

pasning) 

o Signal om å senke tempo eller god tid 

(rolig/vektet) 

Tilpasse touch til med- og motspill 

- Fremover? Bakover? Stå på ball? 

Ballkontroll - Kontrollere ball med ulike kroppsdeler 

- I fart / føring 

- Vendinger 

Skape og ta av press Engasjere motstander 

- Frigjøre rom 

Komme seg vekk fra motstander 

- Avstand og vinkel til å passere med ett touch 

Beskytte ball i trange situasjoner 

Beskytte ball - Verne ball i trange situasjoner 

- Få kroppen mellom motstander og ball 

- Se etter ledig medspillere samtidig 

Medtak Funksjonell førstetouch 

- Forbi motstander 

- Inn i ledig rom 

- Bort fra press 

- Legge klart for neste handling 



God kroppstilling (helst rettvendt eller sidevendt) 

Ta imot/spille på offensiv fot – foten lengst unna 

motspiller → åpner muligheter 

Dribling Utvikle to-tre gode finter 

Passere med ball 

- Bruke effektive finter 

- Temposkifte → stort tempo ut av driblingen 

- Orientere etter rom bak førsteforsvarer og sikring 

Valg – drible når og hvor 

Pasninger - Kort eller lang 

- Vekte pasning → tilpasset fot, i rom, 

gjennombrudd 

- Innside, utside, vrist, hæl 

- Valg → sentre hvor? Til hvem? 

Innlegg - Innside, utside, halvtliggende, lob/chip 

- Valg: 

o Hvor → bak forsvaret? 45 grader? Lavt eller 

høyt? 

o Når: orientere foran mål i forkant 

Skudd - innside/utside/vrist 

- Valg – når bør jeg skyte? 

Heading  - På mål 

- Til medspiller 

- Klarere → hvordan, hvor? 

- Med og uten tilløp (fart) 

Avslutninger  Se dokumentet «Tips for å score mål» 

 

 

  



Første-, andre- og tredjeforsvarer 

Forberedelsesfasen (andre- og tredjeforsvarer) 

Ferdighet Utdypende 

Orientering - Mot farligste rom 
- Motstandere i egen boks 
- Eget ledd (hvor er medspillere) 
- I kaossituasjoner 
- På eget lags balanse 

Lese spillet Vurdere/Forberede på å: 
- Presse 
- Falle av 
- Markere 
- Bryte foran 

Forflytning - Returløp 
- Sikre medspillere 
- Press 
- Med tanke på egen rolle og 

lagstruktur 

Forberedelse fra andre-/tredjeforsvarer 
over til førsteforsvarer 

- Alltid være forberedt på å bli 
førsteforsvarer (posisjonere seg 
med dette i tankene) 

- Se hvor ballen kan havne 
- Starte press mens ballen beveger 

seg 

 

  



Gjennomføringsfasen (førsteforsvarer) 

Ferdighet Utdypende 

Veksle mellom å orientere mot ballfører og 

klima rundt 

Vurdere ut fra situasjon 

- Vinne ball? 

- Forsinke (tålmodig)? 

- Avstand og tempo i presset (er vi i 

balanse når jeg er 

førsteforsvarer?)? 

Alltid i bevegelse med beina (små steg) Forberedt på at alle handlinger fra 

ballfører kan skje: 

- Med maks tempo 

- I alle retninger 

Forsinke ballfører (førsteangriper) Skråstille / Lede 

- Bort fra mål 

- Mot sikring 

Vinne ball - Takle / duellere med intensjon om 

å vinne ballen 

- Kroppskontakt: bruke kroppen til 

den fordel 

- Blikk mot ball? 

- Planlegge handling som ballfører 

Kommunisere - Tydelig med kropp og stemme hva 

du skal 

Heading / hodeduell Timing og headeteknikk for å: 

- Vinne ball 

- Forstyrre motstander 

- Heade til medspillere 

- Klarere 

 


