
           

Øvelsesbank    LYN FOTBALL 
 

Spillsentrerte øvelser 

Spillsentrerte øvelser defineres som øvelser med spill-motspill hvor spillerne møter deler av 

utfordringene de møter i kamp. Detter er øvelser som ofte blir brukt for å utvikle spesifikke 

ferdigheter som spillet (kamp) ikke påvirker i like stor grad. De spillsentrerte øvelse er lagd 

med et utgangspunkt i «oppdagende læring», det vil si at spillerne selv har muligheten til å 

finne egne løsninger for å nå målet. Så øvelsene har dermed potensiale til å være læring i seg 

selv. 

 

I LYN ønsker vi å utvikle spillere som har gode 1v1 ferdigheter, og spillere som er flinke til å 

utnytte overtall. Derfor er mange av de spillsentrerte øvelse rettet mot å utvikle nettopp 

dette. Vi anbefaler at spillere i LYN ofte bruker «LYN-øvelsen» gjennom barnefotballen, da 

den øvelsen ikke er for komplisert, og er med på å utvikle 1v1 ferdigheter, romforståelse, og 

skape- og utnytte overtall. I possession øvelser (holde ballen i laget) anbefaler vi å lage 

rammer (antall spillere, jokere, banestørrelse) slik at spillerne klarer i gjennomsnitt 5-10 

pasninger mellom hvert brudd (fornuftig grad av mestring og utfordring). 

 

 



LYN-øvelsen

- Kan brukes i alle aldre: forskjellen er at tempoet øker jo 
høyere nivå
- Korte kamper (1-2,5min): Gi oppgaver / reflekter i pause 
--> spillerne får prøve i praksis
- Trenger ikke telle pasninger: Link øvelsen opp mot 
utvikling --> Hva er det vi skal øve på?

Tips

For 2v2+1j = 15x12m

Banestørrelse

- 100% innsats / involveringer
- Omstille raskt begge veier
- Orientere ofte

Mentale punkter

- Bredde og dybde (taktisk)
- Orientere etter ledig rom (taktisk)
- Medtak --> 1. Forbi motspiller, 2. Ta av press, 3. 
Beskytte ball (taktisk/teknisk)
- Offensiv omstilling: Tidlig store avstander, rask 
førstepasning
- Defensiv omstilling: Tidlig gjenvinning, steng av
- Første- og andreforsvarer

Tekniske og taktiske punkter

Possession uten retning med få spillere. Deler inn i to lag, 
helst med joker. Målet er å beholde ballen i laget så lenge 
som mulig. 

Varianter: 
- 1v1 + 1joker
- 2v2 + 1joker
- 3v3 + 1-2 jokere, osv

- Video: 
https://www.youtube.com/watch?v=4V11yeJFHik&featur
e=youtu.be

Beskrivelse av øvelse

Bredde / dybde, omstillinger, utnytte overtall

LYN-øvelsen



1v1 / 2v2 baner

- Bør ha noen baller klare på hver bane
- Utfordre barna til å prøve nye ting, ikke gi opp, høyest 
mulig tempo osv
- Banen lages ofte for liten --> dårlige forutsetninger for å 
kunne drible med høyt tempo
- Fin øvelse for å differensiere (tilpasset opplæring)

Tips

1v1: 12x8m
2v2: 16x12m

Banestørrelse

- Øve på å spille på 100%
- Konsentrasjon
- Lære seg til å elske 1v1 dueller

Mentale punkter

Angrep:
- Trene på nye finter
- Føre/finte med høyt tempo
- Bruke kroppen for å få en fordel
- Gjenkjenne ledig rom
- Få motstander i ubalanse
Forsvar:
- Spurte opp i press
- Lede til en side
- Bruke kroppen til å få en fordely
- Sikre førsteforsvarer (ikke markere)

Tekniske og taktiske punkter

Lager forskjellige småbaner med 1v1/2v2. Får poeng ved 
å føre ballen kontrollert over motstanderens endelinje. 
Kan enten spille med vanlig regler eller annenhver gang 
om å være forsvar og angrep.

- Video: 
https://www.youtube.com/watch?v=VhBdWJwazKA&feat
ure=youtu.be

Beskrivelse av øvelse

1v1 ferdigheter

Score mål / hindre mål

1v1/2v2 baner



Fire veggers possession

- God øvelse for å øke muligheten for å lykkes med ball 
(stort overtall)
- God øvelse for å få god intensitet
- Korte kamper

Tips

2v2 i midten: 14x10m

Banestørrelse

- Øve på å spille på 100%
- Konsentrasjon
- Ikke gi opp --> gøy å utfordre seg selv

Mentale punkter

Angrep:
- Orientere etter ledig rom (ofte)
- Beskytte ball
- Vurdere romstørrelse (ett touch, to touch osv)
- Bredde / dybde
- True i forhold til hverandre
Forsvar:
- Presse samlet
- Stenge av pasningsalternativer (skyggepress)
- Spurte i press

Tekniske og taktiske punkter

Lager et rektangulert område med fire vegger / jokere. 
Inne i området kan det spilles alt fra 1v1 og mer. Målet 
med øvelsen er å ha ballen i eget lag lengst mulig i løpet 
av kampen.

- Video: 
https://www.youtube.com/watch?v=N1UzXTqYHlY&featu
re=youtu.be

Beskrivelse av øvelse

Overtall, orientering, førsteforsvarer

Vinne ball / beholde ball

Fire veggers possession



Overtall-bonanza

Som trener kan du designe hvem som skal møte hvem. 
En kan sette opp gode dueller som passer for spillerne. Er 
stillingen f.eks 5-2 til blå kan treneren gi blå større 
utfordringer ved å la rødt lag være overtall oftere --> 
linke det mot utvikling.

Tips

30x25m

Banestørrelse

- 100% innsats
- Raske omstillinger
- Ikke gi opp (tenke neste handling)
- Elske 1v1 dueller

Mentale punkter

Angrep:
- Skape overtall: dra på press (taktisk)
--- Ballfører: drible, sentre, avslutte (taktisk/teknisk)
- Romtrussler: timing, bredde, dybde (taktisk)
- Avslutninger: skrått --> høyt nærmeste, lavt lengste
Forsvar:
- Skape liketall: lede, stenge av
- Raskt opp i press --> tilpasse fart som førsteforsvarer

Tekniske og taktiske punkter

Deler inn i to lag. Spilles 3v3/3v2/2v2/2v1/1v1. Trener står 
med baller på sidelinjen. Treneren roper ut f.eks. "2 mot 
1". Kan ha en regel om at rødt lag ropes først, så blått lag. 
Det vil si at i "2 mot 1" så er rødt lag to spillere, og blått lag 
er én spiller. Ballen spilles her til rødt lag som skal prøve å 
score. Vi spiller med ETT brudd, det vil si at blått lag har 
muligheten til å score hvis de vinner ball. Blir det to brudd 
er kampen over.
- Kan spille uten mål også --> føre over linje for å score

- Video: 
https://www.youtube.com/watch?v=_6F5f2VAME4&featu
re=youtu.be

Beskrivelse av øvelse

Score mål / Hindre mål

Utnytte overtall, første og andreforsvarer

Overtall-bonanza



3v2 på ett mål

- F.eks ti angrep på hvert lag
- Kan spilles uten mål --> føre over linje
- Kan gjøre det som en 2v1 øvelse isteden hvis 3v2 er for 
komplisert

Tips

40x30m

Banestørrelse

- 100% innsats
- Høyest mulig tempo (kontring)

Mentale punkter

Rødt:
- Dra på press / føre mot en motspiller (ballfører)
- True nærliggende rom til ballfører for å skape overtall
- Timing på romtrussler (ikke true rom foran ballfører for 
tidlig)
- Overlap / underlap
Blått:
- Spurte opp i press (lenger vekk fra mål)
- Prøve å isolere situasjonen til en 2v2 eller 1v1 situasjon 
(steng av / lede)
- Sikre førsteforsvarer
- Kommunikasjon mellom første- og andreforsvarer og 
keeper ("du går, led ut/inn, tålmodig, gå")

Tekniske og taktiske punkter

Tre spillere på rødt lag angriper. Blått lag forsvarer seg 
med to spillere. Klarer blått lag å vinne ball kan de f.eks 
kontre ved å føre over linje. Kan spille med f.eks. ti 
angrep på hvert lag før rollene byttes.

- Video: 
https://www.youtube.com/watch?v=hCTc1xf07zA&featur
e=youtu.be

Beskrivelse av øvelse

Score mål / Hindre mål

Skape og utnytte overtall

3v2 på ett mål



Firkant

- Lage klare regler for hva som er lov / ikke lov
- God øvelse for å utvikle god selvjustis
- Varier mellom å spille som et kvadrat og et rektangel
- Kan legge til bonus hvis de klarer å spille f.eks tre 
pasninger imellom de i midten (gjennombrudd)
- Alltid ha baller klare og ikke klage på hverandre hvem 
som skal i midten (effektivitet)
- Legge til touchbegrensinger for å øke tempo
- Legge til rette for at barna kan mestre -> er 5v2 for 
vanskelig kan det spilles 5v1 osv

Tips

Eks 5v2:
- Kvadrat: 8x8m
- Rektangel: 12x8m

Banestørrelse

- Øve på å spille på 100%
- Konsentrasjon

Mentale punkter

Angrep:
- Orientere etter gjennombrudd 
- Skape vinkler
- Vurdere antall touch
Forsvar:
- Stenge av rom
- Hindre gjennombrudd (mellom spillere)

Tekniske og taktiske punkter

Firkant = Tysker = Lillebror i midten. Handler om å holde 
ballen unna motstanderen som jager i midten. Hvis en 
spiller i midten vinner ball, bytter spilleren som mistet 
ballen med den som har vært lengst i mitdten. 
Variasjon: bonus for x antall pasninger / gjennombrudd, 
snurre rundt etter en pasning, hopp etter pasning, 
pushups etter pasning, variere antall rundt og i midten

- Video: 
https://www.youtube.com/watch?v=8Ap4oPRjCAM&feat
ure=youtu.be

Beskrivelse av øvelse

Vinkler, orientering, første- og 
andreforsvarer

Firkant



Konge-spill

- Korte kamper (trene på 100%)
- Forklare spillet (score mål / hindre mål) --> bakrom 
farligst (angrep/forsvar)

Tips

5v5 + 1 joker = 35x25m

Banestørrelse

- 100% innsats

Mentale punkter

1.0 Skape ubalanse
1.1 True farligste rom (1.bakrom, 2. mellomrom)
1.1.1 Dynamiske romtrussler (ikke posisjonsavhengig)
1.2 Skape overtall
1.2.1 True rom nær ballfører
1.2.2. Dra på press (ballfører)
1.3 Orientere fremover (romprioritering)

2.0 Kontroll på farligste rom (bakrom, mellomrom)

Tekniske og taktiske punkter

Deler inn i to lag med én "konge" på hver ende. Kongene 
fungerer som jokere, og er på lag med de som har ball. 
Målet med øvelsen er å gå fra ende til ende uten å miste 
ballen. Når et lag vinner ballen kan de selv velge hvilken 
ende til vil spille til. 

Varianter:
- Kan spille med to konger på hver side
- Kan spille i faste posisjoner
- Med/uten offside
- Konger kan tas fra ball

- Video: 
https://www.youtube.com/watch?v=SHF0wFz8ugY&feat
ure=youtu.be

Beskrivelse av øvelse

Score mål / Hindre mål

Skape- og utnytte ubalanse

Konge-spill



Possession score begge veier

- Gjør kjeglemålet stort
- Stor nok bane til at forutsetningene for å sirkulere ball er 
gode
- Bruk jokere for å få mer flyt i spillet.

Tips

35x25m (5v5+1joker)

Banestørrelse

- 100% innsats
- Omstillinger (lettest å score i rett perioden rett etter 
ballvinning)
- Kommunikasjon

Mentale punkter

- Gjenkjenne ubalanse (taktisk)
- Skape- og utnytte overtall 
--> True rom nærliggende ballfører (taktisk)
--> Dra på press (teknisk/taktisk)
- True rom med god avstand fra ballfører --> vende spill 
(taktisk)
- Balltempo (teknisk/taktisk)

Tekniske og taktiske punkter

Setter opp rektangulert området. Deler inn i to lag (helst 
med en eller flere jokere). Setter opp et kjeglemål i midten 
(m/u keeper). Poeng fås ved å sentre gjennom 
kjeglemålet, og en medspiller tar imot ballen på den andre 
siden.

Video: 
https://www.youtube.com/watch?v=AIMS8pTYJ3c&featu
re=youtu.be

Beskrivelse av øvelse

Score mål / Hindre mål

Bredde / Dybde, gjenkjenne ubalanse

Possession score begge sider



4x 1v1+2

Endre retning possession

Variant 2 krever stor bane: 40x32m

Banestørrelse

- 100% innsats
- Tenke i og neste handling (ikke fortid)

Mentale punkter

- Gjenkjenne ledig rom --> gode muligheter for å beholde 
ball (taktisk)
- Orientere langt, kort, ofte (taktisk)
- Hurtig omstillinger (taktisk)
- Bredde / dybde (taktisk)
- Skape- og utnytte overtall --> True rom nær ballfører
- Beskytte ball (teknisk/taktisk)

Tekniske og taktiske punkter

To varianter:
1. Deles inn i to lag pluss jokere. Spillerne er fordelt 1v1 i 
hver firkant. Med hjelp fra joker må det klares f.eks. fire 
pasninger/finter før de kan spille over til en annen firkant.

2. Her er det helt fritt bruk av området, spillerne kan true 
hvilket rom de vil og sentre/drible hvor de vil. For å få 
poeng må det sentres f.eks. fire pasninger på rad i samme 
området.

- Video (level 1): 
https://www.youtube.com/watch?v=q-DFuM7tGfI&featu
re=youtu.be
- Video (level 2): 
https://www.youtube.com/watch?v=MIVckdj4PWk&feat
ure=youtu.be

Beskrivelse av øvelse

Gjenkjenne ledig rom, orientering, omstilling

Endre retning possession



Beholde vs kotnre

- Kan spille uten mål --> føre over linje for å score mål
- Spill korte kamper
- Engasjer keepere i possession --> Gir et overtall for det 
røde laget

Tips

5v5 = 40x30m

Banestørrelse

- 100% innsats
- Gjøre ting felles (press, kommunikasjon, romtrussler)

Mentale punkter

Rødt:
- Bredde / dybde
- Skape overtall
- Orientere fremover / blikk vekk fra ball
- Defensiv omstilling --> rask kontroll over farlig rom
Blått:
- Hindre gjennombrudd (første-tredjeforsvarer)
- Kommunikasjon ("gå!, fall, venstre, høyre, led ut/inn")
- Pressfelle (stenge av en side)
- Offensiv omstilling --> tidlig orientering mot farligste 
rom, true bakrom

Tekniske og taktiske punkter

1. Rødt lag = beholde ball, 2. Blått lag = kontre på mål. I 
første kamp starter rødt lag alltid med ball. Målet for rødt 
lag er å klare x antall pasninger for å score, mens blått lag 
skal prøve å hindre x antall pasninger, og score på mål 
når de vinner ball. 

- Video: 
https://www.youtube.com/watch?v=JFDBprd8UIc&featu
re=youtu.be

Beskrivelse av øvelse

Score mål / Hindre mål

Bredde / dybde, omstilling

Beholde vs kontre




