
           

Øvelsesbank    LYN FOTBALL 
 

Startøvelser / Ballkontroll 

Startøvelser er øvelser som har til hensikt å øve enkeltspilleren individuelt med ballen. Her 

er målet flest mulig kvalitetstouch med ball med ulik vanskelighetsgrad, tilpasset nivå. I disse 

øvelsene er det viktig for spillerne å ikke bli for komfortable da mer læring skjer litt utenfor 

komfortsonen. Etter hvert som spillerne mestrer legges det inn nye utfordringer og 

begrensinger. 

 

I LYN har vi en filosofi der mest mulig av trening foregår med en form for spill-motspill, det 

vil si at spillere i de aller fleste øvelser vil bli utfordret på valg eller «semi-valg». Semi-valg 

betyr at spillerne møter ikke motspillere direkte, men heller spillere som er i veien for dem, 

som gjør at de allikevel må forholde seg til at rom på banen forandres kontinuerlig. 



1000 touch med hindringer

- Sette opp hindringer med forskjellige farger --> kan 
rope "blå kjegler", så kan de bare føre forbi blå kjegler 
osv
- Med mål: Alle starter med ball på midten. Så må de score 
så mange mål som mulig på f.eks to min. Ett mål gir ett 
poeng. Treffer en spiller en hindring er det ett 
minuspoeng. Kan gjøre dette ved å føre over linjen. Går 
fra mål til mål
-- Slå sin egen rekord
- Tempo og kvalitet i gjennomføring viktig: seksvenser på 
20-30 sek
- Ikke bare føre rundt og rundt, men 
retningsforandringer

Tips

15x18m

Banestørrelse

- Utfordre seg selv ved å gå inn i trange områder
- Orientere vekk fra ball så ofte de kan

Mentale punkter

Ballkontroll, finter, triksing, avslutninger

Tekniske og taktiske punkter

Setter opp en firkant med mange hindringer. Spillerne 
fører rundt med hver sin ball, og får oppgaver av 
trenerne som de skal løse.

Variasjoner: A: Føre med ulike deler av føttene, B: Føre i 
ulike retninger, C: Utføre ulike finter/vendinger, D: 
Utfordre mot en spiller for å vende/drible/finte, E: stjele 
ball, F: holde ballen i luften, G: Aksjon ved stopp (fot på 
ball, ut til linjen, trikse, finne medspiller), H: orientering - 
på treners signal (tall, vestfarge, navn etc), I: Bil-tempo (5 
gir): 1.gir=gå, 2.gir=jogg... 5.gir=full fart

- Video: https://youtu.be/rqTng6sIEkg

Beskrivelse av øvelse

Tekniske utfordringer

1000 touch med hindringer



Beskytte ball med scoring

- Telle antall mål. Prøve å slå sin egen rekord etterpå
- Gi forskjellige tekniske utfordringer
- Kan gjøres i par. Samarbeid med å score flest mulig mål 
(sentre gjennom mål for å få poeng)

Tips

Banestørrelse

- Trene på 100%
- Konsentrasjon

Mentale punkter

- Føre med så høyt tempo som mulig uten å miste kontroll 
over ball (teknisk)
- Orientere etter ledig rom (taktisk)
- Føre med begge føtter (teknisk/taktisk)

Tekniske og taktiske punkter

Lag et området med mange kjeglemål. Spillerne har hver 
sin ball. Målet er å føre gjennom så mange mål som mulig 
innen en gitt tid. Bør ikke vare mer enn to minutter.

- Video: 
https://www.youtube.com/watch?v=Ou2IUPdX1nQ&feat
ure=youtu.be

Beskrivelse av øvelse

Ballkontroll, Gjenkjenne ledig rom

Beskytte ball med scoring



Beskytte ball over til possession

- Gjøre området stort nok til at det er gode forutsetninger 
for å beholde ball i possession
- Ta tiden, og lag en lagkonkurranse
- Ha nok soldater slik at det er mulig å få bort alle ballene
- Kan dele opp i mindre grupper: f.eks. to med ball, en 
soldat
- Kan legge inn føringer om at det må tas f.eks. to finter 
før en kan sentre

Tips

Banestørrelse

- Samarbeid
- 100% innsats
- Konsentrasjon

Mentale punkter

- Beskytte ball (teknisk/taktisk)
- Vurdere drible eller sentre (taktisk)
- Bredde og dybde (taktisk)
- Orientere etter ledig rom (taktisk)
- Vinne ball / hindre rom (taktisk)
- Offensiv omstilling --> hjelpe medspillere (taktisk)

Tekniske og taktiske punkter

Soldatene er uten ball, angripern er med ball. Soldatene 
skal på kortest mulig tid få bort alle ballene fra området 
sitt. Angriperne skal gjør motsatt, holde ballene lengst 
mulig inne i området. Når en anriper mister ballen sin, må 
angriperen samarbeide med de andre for å beholde 
ballene i området. Da går spillet gradvis over til 
possession.

- Video: 
https://www.youtube.com/watch?v=W99dcEPCaxY&feat
ure=youtu.be

Beskrivelse av øvelse

1v1, gjenkjenne ledig rom, bredde / dybde

Beskytte ball over til possession



Beskytte ball på tid

- Sette opp dueller med spillere på ca likt nivå
- Trenere bør organisere det slik at de bytter motstander 
for hver gang
- Kan f.eks om å gjøre og samle flest poeng på 10 kamper
- Spille med vanlig innkast regler for hvem sin ball det er 
hvis ballen går ut av området
- Kan legge linn kjeglemål som de kan føre igjennom for å 
få poeng

Tips

15x12m: avhengig av antall spillere i området

Banestørrelse

- 100% innsats
- Ikke gi seg
- Søke utfordringer

Mentale punkter

- Gjenkjenne ledig rom (taktisk)
- Beskytte ball (teknisk/taktisk)
- Gjenkjenne og bruke muligheten til å rettvende seg med 
ball (teknisk/taktisk)
- Utfordre 1v1 (teknisk/taktisk) --> ikke kun beskytte ball

Tekniske og taktiske punkter

Spillerne fordeles to og to med én ball per par. Målet er å 
ha kontroll på ballen når treneren sier "stopp". Den som 
har ballen ved stopp får ett poeng. Kampene bør vare 
maks 1,5 minutt.

 - Video: 
https://www.youtube.com/watch?v=NNNtDFck1OU&feat
ure=youtu.be

Beskrivelse av øvelse

1v1, gjenkjenne ledig rom, beskytte ball

Beskytte ball på tid



Krysse elven

25x20m - juster størrelse etter antall forsvarere

Banestørrelse

- 100% innsats
- Utfordre seg selv (score så mange mål som mulig / 
hindre så mange mål som mulig)
- Utfordre seg mot spillere som er gode 1v1
- Skyte fra lenger avstand

Mentale punkter

- Gjenkjenne ledig rom (taktisk)
- Utfordre 1v1 hurtig (taktisk/teknisk)
- Øve på finter (teknisk)
- Beskytte ball (taktisk/teknisk)
- Stenge av som førsteforsvarer (taktisk)

Teknisk og taktiske punkter

Spillerne som ikke har ball er midtsonen som heter 
"elven". De er krokodiller som skal "fange" dyrene som 
skal over elven. Dyrene (med ball) skal komme seg over 
elven og tilbake så mange ganger som mulig på f.eks to 
minutter. Når de har krysset elven skal de sette ballen i 
mål før de får gå tilbake

Ekstra:
- Hvis en spiller mister sin ball må ballen hentes og 
han/hun må starte på samme plass igjen

Beskrivelse av øvelse:

Score mål / Hindre mål

1v1, gjenkjenne ledig rom

Krysse elven



Gjennom den mystiske boksen

Dragene holder vesten sin i hånden. Så går byttene 
raskere

Tips

Rektanger: 10x8m - juster i forhold til nivå og hvor 
mange forsvarere som brukes

Banestørrelse

- 100% innsats
- Førsteforsvarer: Ikke gi seg
- Ballfører: Utfordre seg selv (ikke vent, bruk et ledig rom 
eller utfordre 1v1 med en gang)

Mentale punkter

- Gjenkjenne ledig rom (taktisk)
- Utfordre 1v1 hurtig (taktisk/teknisk)
- Orientere etter ledig medspiller (taktisk)
- Stenge av rom som førsteforsvarer (taktisk

Tekniske og taktiske punkter

Lager et stort rektangel der to "drager" skal forsvare 
grotten sin. Klare dragene å fange "prinsene/prinsessene" 
blir dragene til prinser/prinsesser, og de som blir tatt blir til 
drager. Målet med øvelsen er å komme seg gjennom 
firkanten uten at dragen klarer å ta ballen. Ballfører kan 
velge selv når han/hun går inn i firkanten, men det er 
ikke lov til å gå ut igjen samme vei hvis de har gått inn i 
firkanten. Når ballfører har klart å komme igjennom 
firkanten, skal han/hun sentre til en ledig spiller i køen, og 
de bytter plass. Hvis dragen klarer å ta ballen gir han/hun 
vesten til den som mister ball.

- Video: 
https://www.youtube.com/watch?v=1azmguZjb5c&featu
re=youtu.be

Beskrivelse av øvelse

1v1, Gjenkjenne ledig rom

Gjennom grotten



Pasningskaos

Varianter:
- Kun venstre / chip / over hoftehøyde / to touch / 
medtak inn i rom / vrist... osv.
- Hver spiller får et tall hver: Nr. 1 sentrer til nr. 2, nr. 2 til 
3. osv.
- Bruke farger som de må orientere seg etter: eks. trener 
holder opp blå vest, spillere må rope "blå vest" så fort de 
ser fargen.
- Flest pasninger på en gitt tid (med kun én ball)

Tips

Avhengig av ønske om kortpasninger eller 
langpasninger:
- Kortpasniger: (ca 10 spillere): 20x15m
- Lang- og kortpasninger (ca 10 spillere): 35x20m

Banestørrelse

- Konsentrasjon
- Kommunikasjon: Vise med kroppspråk og stemme
- Øve på forskjellige teknikker

Mentale punkter

- Pasninger: innside, utside, vrist, chip, halvtliggende
- Orientering: orientere i forkant og som ballfører etter: 
ledige spillere, rom, motspillere
- Skape vinkler til medspillere
- Ta imot på offensiv fot (lengst unna motspiller)

Tekniske og taktiske punkter

Deles inn i to eller flere lag. Trener setter opp et avgrenset 
område som spillerne ikke kan gå utenfor. Lagene får 
utdelt en eller flere baller. Poenget med øvelsen er å 
bevege seg rundt i det avgrensede området og sentre til 
medspillerne sine. Det andre laget spiller ikke mot deg men 
de er veien for hverandre. Derfor forandrer størrelsen på 
rommene seg hele tiden.

Beskrivelse av øvelse

Pasningsteknikker, medtak, orientering, vinkler

Pasninger og orientering

Pasningskaos



Flest baller, flest mål40x30m (6v6)

Banestørrelse

- 100% innsats
- Samarbeide for å score mål / hindre mål

Mentale punkter

- Gjenkjenne rom i ubalanse (taktisk)
- Lede ut (vekk) som førsteforsvarer (taktisk)
- Beskytte ball (taktisk/teknisk)

Tekniske og taktiske punkter

Ballene fordeles langs midtstreken. Spillerne deles inn i to 
lag og starter ved siden av sitt eget mål. Når treneren 
roper "Gå!", så løper alle spillerne for å samle ballene. Det 
er ikke lov til å krysse midtlinjen ennå. Spillerne tar med 
seg ballene de har samlet tilbake til sitt eget mål. Når alle 
ballene er samlet så starter spillet. Da er det om å gjøre for 
laget å score så mange mål som mulig. Da kan de enten 
drible eller samarbeide for å score mål. Kan også gjøre 
dette ved å føre over linje istedenfor å score på småmål.

- Video: 
https://www.youtube.com/watch?v=QHQZB5kSmQA&fe
ature=youtu.be

Beskrivelse av øvelse

Score mål / Hindre mål

1v1 og samarbeid

Flest baller, flest mål?



Ferdighetssirkel

Omkrets: 15m

Banestørrelse

- 100% innvolveringer (konsentrasjon)
- Presse seg selv til å orientere vekk fra ball

Mentale punkter

Kommunikasjon:
- Navn (verbal), - Kroppsspråk (nonverbal)

- Ballkontroll (teknisk)
- Endring av tempo --> True rom raskt for å gjøre seg 
ledig (taktisk)

Tekniske og taktiske punkter

Lag et sirkelområde med kjegler. Spillerne med ball i 
midten. De fører rundt og finner ledig spiller på utsiden av 
sirkelen. Bør ha korte arbeidsperioder med høyt tempo

Varianter:
- Et touch pasning, langpasning, utside, svakeste fot osv
- Spiller utenfor området tar med medtak inn i sirkelen og 
bytter posisjon
- Spiller på utsiden av sirkelen kan ha ball. Hive på bryst, 
hode, vrist, medtak osv

- Video: 
https://www.youtube.com/watch?v=usycESh80e0&featu
re=youtu.be

Beskrivelse av øvelse

Tekniske utfordringer, orientering, 
kommunikasjon

Ferdighetssirkel



Medtakssirkelen

- Kan legge inn kroppsfinter i forkant av medtak
- Kan bruke veggspill for å spille seg inn

Tips

15x15m, juster avstand til kjeglene

Banestørrelse

- 100% involveringer
- Kommunikasjon

Mentale punkter

Kommunikasjon:
- Ta imot på offensiv fot --> lengst fra motspiller/kjegle 
(teknisk/taktisk)
- Vise hvilken fot som ønskes
- Bruke navn

- Orientere så ofte som mulig
- Hurtig og retningsbestemt medtak (teknisk)

Tekniske og taktiske punkter

Sett opp kjegler som spillerne skal spille igjennom. 
Kjeglene kan være taklingsradiusen til motstanderen. 
Spillere uten ball fordeler seg med god avstand bak 
kjeglemålene. Spillere med ball i midten. Ballførere skal 
finne ledige spillere og spille ball til medspiller. Mottakeren 
tar med seg et retningsbestemt medtak forbi kjeglen og 
inn i midten. Spillerne bytter roller. 

- Video: 
https://www.youtube.com/watch?v=Lbs7YnahbEU&featu
re=youtu.be

Beskrivelse av øvelse

Medtak og orientering

Medtakssirkelen



Pasningsøvelse barnefotball

- Tenke langsiktig --> bruk dette kun i korte sekvenser 
for å få frem et par ting. Så gå videre til øvelser med valg
- Det tar tid før de behersker dette, la de få tid
- Kan bruke konkurranser for å få de mer konsentrert

Tips

Veldig avhengig av nivå. Kan f.eks. bruke 7m mellom 
hver kjegle

Banestørrelse

- 100% innsats
- Konsentrasjon (gjøre ting ordentlig)

Mentale punkter

- Medtak offensiv fot (foten lengst vekk fra 
motstander/kjeglen)
- Orientere i forkant av ball
- Stiv av ankelleddet (pek stortåen oppover)
- På utsiden av motstanderen hele veien (kjeglene)
- Kommunikasjon (bruke navn, vise med kroppen hvor 
du vil ha ball)

Tekniske og taktiske punkter

Denne kan gjøres i flere varianter og i en firkant 
istedenfor trekant.
- 1: Spill opp på en spiller som møter. Spilleren som møter 
tar et medtak forbi på baksiden av kjeglen. Så sentres det 
videre til kjegle nummer tre. De beveger seg til dit det 
sentres
- 2: Samme som variant 1, bare nå med veggspill
- 3: Her med en lengre pasning. Spiller opp til en spiller 
som møter. Spilleren sentrer tilbake igjen, og spilleren som 
startet med ballen spiller helt over til spilleren som står ved 
kjegle nummer 3. Spiller nummer to går på løp bak 
kjeglen og får igjen ballen av spiller nummer tre.

- Video: 
https://www.youtube.com/watch?v=pFrswmcRFb0&feat
ure=youtu.be

Beskrivelse av øvelse

Medtak offensiv fot (lengst vekk fra motstander/kjeglen)

Skape vinkler, pasninger

Pasningsøvelse




