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LYNGDAL -IL
FOTBALL
Lyngdal iL fotball ønsker med denne plan og gi:
• Oversikt over prinsipper og retningslinjer i Lyngdal fotball
• Et arbeidsdokument for trenere/ledere og spillere
• Et variert tilbud ut fra ferdigheter og målsetninger
• Muligheten for utvikling

innhold:
• Målsetninger
• Spiller, trenerens, lagleder og dommers oppgaver
• Aktiviteter/Øvelser
• Visjon Ungdomsfotball
• Hospitering
• Klubbutvikling
• Utviklingsgrupper
• Cuper
• Trenerforum
• Foreldre
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Breddeformelen:

Breddeformelen:

Trygghet + Mestring = Trivsel

• at man oppmuntrer våre supportere til god
oppførsel
• at man sier nei til alle rusmidler
• at man avviser alle negative elementer i
klubbmiljøet og blant tilskuere
• at man alltid takker motstanderen etter
kampen

Vi skal ha ett miljø preget av trygghet – samhold
– respekt – glede og utfordringer!
Mestring har med det å få til noe, klare en oppgave, ta en utfordring - beherske den, oppnå et
mål alene eller i samhandling og samspill med
andre. Dette er et meget sentralt behov for oss
mennesker - også for barn!

Som leder og trener har du ansvar for at spillet
utøves i den rette Fair Play ånd. Du skal som
trener sørge for at spillerne har god kjennskap
til regler og retningslinjer, og at disse blir fulgt.

Det å mestre noe utløser positive og gode følelser som både glede, stolthet og selvtillit.
I arbeid med barn er det derfor fundamentalt å
tilpasse aktivitetene slik at mestrings følelsen
blir mest mulig positiv - også for de som ikke er
så flinke idrettslig.

Dommerens rolle: Det er trenerens ansvar at
spillerne forstår dommerens situasjon og funksjon. Vektlegg betydningen av ikke å overreagere på dommeravgjørelser.
Ledere/trenere som viser at de er opptatt av
holdningsskapende arbeid, bidrar til å styrke
forballens anseelse. . Det er viktig for oss i
Lyngdal IL at dette arbeidet får høy prioritet.

Grønt kort
Mange vet hva som gir gult og rødt kort, men
ikke så mange vet hva som gir grønt kort! Det
«grønne kortet» står for Fair Play.

NB! Det er lettere å skape positive holdninger
enn å endre dårlige!

Grønt kort står for:
• at man er positiv
• at man aksepterer dommerens avgjørelser
• at man ikke kjefter på andre
• at man trener og spiller kamper med
godt humør
• at man behandler gjestende lag og dommer
med respekt
• at man hjelper en skadet spiller uansett lag

Sentrale begreper for hver enkelt spiller, leder
og trener i denne sammenheng vil være
• ANSVAR,
• RESPEKT,
• DISIPLIN
• TOLERANSE.
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i Lyngdal iL har spilleren selv ansvar for
følgende:

• Fair play – god “sportsånd”
• Hilse / takke motstander før og etter kamp

• Gjestende lag og spillere føler seg velkommen
til Lyngdal

• Respekt for dommer og godta dommers avgjørelser. Takke dommer for kampen

• Møte opp i god tid til kamp og trening

• Være klar over, det er: ”Ikke tøft å få kort”

• Ha med seg avtalt materiell (sko, leggbeskyttere, ball tøy, osv.)

Lyngdal IL er av den klare oppfatning at en
spillers holdning kan være helt avgjørende for:

• Drakt som eies av klubben,skal kun brukes til
kamper.
• Unngå banning og lignende negative utbrudd

1. Hvor god han selv kan bli
2. Hvor godt miljøet på hans lag skal være
3. Hvor gode lagkameratene samt laget kan bli.

• Tåle seier og tap
• I Lyngdal IL trener alle spillerer med lovpålagte
LEGGBESKYTTERE!

”Dersom du som spiller kjefter på en
lagkamerat, gjør du han usikker og han vil
deretter lettere kunne gjøre feil, noe som igjen
gjør han til en dårligere spiller.”

• Vær positiv/grei/kompis i alle sammenhenger
• Mobbing skal ikke forekomme!
• Gi ros/oppmuntring
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Trening av lagene i ungdomsavdelingen
sesongplan:
For å sikre et målrettet og strukturert treningsarbeid gjennom sesongen, er det ønskelig at alle
lagene (trenere/ledere for hvert lag) utarbeider
en enkel sesongplan som inneholder:
• Organisering av treningsgruppen (inndeling på
trening og i kamper)
• Treningsplan (treningssykluser og hva som skal
vektlegges i periodene gjennom året)

• Forlat garderoben slik du ønsker ”å finne den”
både på hjemme og bortekamper.

• Antall lag man vil melde på i serien, evt. nivå.

• Banning, kjefting på medspillere, motspillere
og dommere skal ikke forekomme.

• Hvilke turneringer/cuper laget planlegger å
delta i gjennom sesongen

• Fair Play skal etterstrebes på alle nivåer.

• Hvem som er aktuelle for hospitering og
hvordan dette skal organiseres

Hensynet til spillerens utvikling er viktigere
enn resultatene til lagene som er involvert.
Klubbens mål:
Klubbens målsetting for antall trener/lagledere
per lag.

Generelt for alle trenerne i Lyngdal iL
• Still alltid i treningsutstyr på trening og til
kamp, helst det klubben har stilt til rådighet.

1. Hovedtrener
1. Assistent trener

• Sørg for å være i god tid, ha utstyret klart til
treningsstart. Gode baller, vester og kjegler.

1. Lagleder.

• Start treningen med en samling der du forteller hva dagens tema er, hva som skal
læres/trenes på, og hvorfor det er viktig å
trene på akkurat dette.

Din kompetamse medvirker til klubbens utvikling

• Legg opp til så mange ballberøringer og så
mange repetisjoner som mulig pr. spiller pr.
treningsøkt.

egen dommer koordinator

• Lag gode øvingsbilder, enten ved å vise selv
eller la en spiller som behersker ferdigheten
godt gjøre det.

• Rekrutere dommere til egen klubb, samt bistå
til et faglig og sosialt miljø

Målsetting:

• I Lyngdal IL bruker alle fotballspillere leggbeskyttere.
• Avslutt økten med en samling (gjerne i forbindelse med uttøyning) hvor du oppsummerer treningen (tema, utførelsen, hva
som var bra og hva som kan forbedres, etc)
• Sørg for at alt utstyr er på plass før spillerne
får gå etter treningen, dersom det mangler
baller, skal alle spillerne hjelpe til å lete.
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Oppmannens oppgaver:

• Ha respekt for dommer!
• Ha respekt for dine lagkamerater, din trener,
din motstander, og publikum.

• Ajourføre lagliste (navn, fødselsdato, adresse,
mobilnummer og e-postadresse på alle
spillerne). Sendes til styret innen angitt frist.
Oppdatere laglister ved frafall og innmelding.

• Fair play!
• Kapteinsvervet på 10 – 12 års stadiet skal
rulleres

• Avtale lagets treningstider med ansvarlig for
banetildeling
• Melde på lag til serien innen angitt frist (via
styret)

Tillitsvalgt regler:

• Sende ut informasjon til spillere/foresatte om
kamper, kjørelister, oppmøtetidspunkt og sted

• Du er valgt av de andre spillerne på en demokratisk vis, sørg for å leve opp til dette.

• Oversikt og kontakt med dommer til lagets
hjemmekamper (hvor krets ikke har satt opp
dommer)dømmer Lyngdal IL sine klubbdommere.

• Du skal være en person dine lagkamerater kan
snakke med, så tar du eventuelt videre til din
trener.
• Du skal representere / hjelpe de andre
spillerne på laget ved behov.

• Melde på laget til cuper, inkl betaling og utarbeidelse av laglister

• Sørg for at du har en god dialog med trener og
medspiller

• Bestille draktsett og annet utstyr fra materialforvalter
• Arrangere og kalle inn til foreldremøter i samarbeid med trener(e) og evt. Foresatte
• Kontrollere innbetalte ”avgifter mot lagets
spillere”
• Fordele ”foreldrevettsregler og retningslinjer
for Lyngdal IL fotball
• Være en positiv leder i på trening og ved
kampledelse.
• Representere laget sitt og Lyngdal IL på en god
måte!

Lagkaptein regler:
• Du er valgt av de andre spillerne på en demokratisk måte.
• Sørg for å gå foran med en god oppførsel og
gode holdninger.
• Du er et forbilde! Møt i god tid, ha godt
humør, hold fotballutstyret ditt i god stand
(pusse sko)
• Bruk alltid leggbeskyttere.
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OrGANiseriNG AV FOTBALLTreNiNG i LYNGDAL iL
legge inn momenter som press fra motspiller,
krav til utførelse, etc.

(sTrUKTUr)

• Ha et gjennomgående tema i økten, og hold
fokus på dette gjennom hele treningen ved
valg av øvelser, gjennomførelse, rettledning og
tilbakemelding til spillerne.

• Trener bør ha et gjennomtenkt/forberedt
tema for treningen (Hva skal vi trene på i dag)
• Alltid oppvarming
• Mye bruk av ball og mye ballberøring.

• Fokuser på øvelsesmomenter/tema i
spilløvelser og frys gjerne spillet for å vise en
god utførelse/et godt valg/en god bevegelse.

• Mye aktivitet og lite ”stå og se på”.
• Trene koordinasjon, motorikk og teknikk

• Juster antall touch, banestørrelse,
overtall/undertall, antall spillere på hvert lag,
del inn i soner, juster regler, etc.. for å få frem
og forsterke øvelsesmomentene.

• Alltid spille fotball (+ ha litt lek og konkurranser).
• Minne på ”Dagens tema”

• For 11 og 12 år oppfordres det til å legge opp
til differensierte øvelser for å oppnå en høyere
grad av mestring. dvs. dele inn i grupper etter
ferdighetsnivå og tilpass øvelsene ut fra hva
de enkelte mestrer.

• Alltid avslutte trening med: Uttøyning, litt
sosialt, informasjon.
Viktig: Hva har vi lært i dag?

• La spillerne prøve å spille seg ut av eget forsvar, selv om det innebærer risiko for mål
imot.
• Kjefting/kritiske kommentarer for dårlig utførelse bør ikke forekomme, men instruer og forklar hva som ikke var bra og hvorfor det ikke
var bra.
• Husk at hovedmålsetningen er å utvikle gode
spillere - ferdighetsutvikling hos hver enkelt
spiller er viktigere enn resultatet i kampene.

Tips til treneren
• Bruk få og lett forståelige øvelser og forklar
hensikten med øvelsene.
• Gi mye ros, og forklar spillerne hva som er bra
og hvorfor det er bra.
• Bruk tid før hver øvelse til å forklare, instruere
og vise gode øvelsesbilder,
• Fremelsk et miljø hvor det er lov å prøve og
feile.
• Øk vanskelighetsgraden etter hvert som
spillerne mestrer øvelsene, for eksempel ved å
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eksempel
April-september:
Fortsette å jobbe med ballbehandling, pasninger og avslutninger, men også lære spillerne
om taktiske ferdigheter og bevisstgjøre dem på
viktigheten av å foreta de mest hensiktmessige
valgene, for eksempel når drible, når sentre og
når skyte. Drilling på tekniske ferdigheter.
Øve på pasningsspill i 7’er fotball med spesiell
vekt på bevegelse rundt ballfører, komme ut av
pasningsskyggen og ta initiativ i forhold til ballfører.
Øve på overtallsituasjoner, spesielt skape og utnytte 2 mot 1 situasjoner.

sesongplan G11 - 2009
Organisering:
Gruppen
Eks.20 spillere
1-2 trenere og 1-2 oppmenn
Vi trener 2 - 3 ganger i uken (halv bane – 1-1/2
time).
F.o.m. mai blir det to treninger + kamp.
Vi satser alltid på å være 2 trenere til stede på
treningene, slik at vi kan dele inn i grupper for å
gjøre treningen mer effektiv. Det legges også
opp til differensierte treninger, dvs. dele inn i
grupper etter ferdigheter, slik at de som er
lengst fremme får utfordrende nok øvelser, og
de som henger litt etter får øvelser de kan
mestre.

Oktober-desember:
Drilling på tekniske ferdigheter.
Mye spilløvelser hvor vi fortsatt fokuserer på
pasningsspill, samt når det er hensiktsmessig å
utfordre/drible og når det er hensiktsmessig å
spille ballen til en medspiller.

Treningsplan:
Jan-april:
Hovedfokus på ballbehandling, spesielt vendinger og finter. Tørre å utfordre en mot en.
I tillegg skal vi trene på pasninger (innside, utside og vrist), avslutninger, og vi skal på hver økt
ha innslag av lekpreget fysisk aktivitet: Kondisjonstrening . Mye aktivitet og mye bevegelse.
Vi skal ha minst ½ time med spilløvelser hver
gang, både smålagsspill (opptil 5 mot 5) og øve
på 7’er fotball.

Diverse:
Vi må i løpet av sesongen få engasjert en eller
to foreldre til som kan påta seg en lagleder
rundt laget og utføre de oppgavene som hører
inn under lagleder. Vi må få valgt lagkaptein og
tillitsvalgt. Vi bør også få organisert en ”sosialkomite”. Hva med turneringer, skal vi delta?
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Løkkefotball 7-10 år
innledning:
• Første kontakt med organisert idrett

Organisering av trening:
• Mye bruk av 1 ball til hver spiller

• Mye lek, sosialisering og miljøbygging

• Alltid oppvarming

• Ballen må være med hele tiden i 7’er fotball

• Koordinasjon og motorisk trening/Teknisk
trening/Spill, lek og konkurranser

• Frivillig treningsoppmøte

• Uttøyning/sosialt/informasjon

• Kan gi et organisert tilbud i vinter halvåret.
• Starte holdningsskapende arbeid
• I slutten av perioden – en tilnærming mot
overgangen til lillegutter/-piker

Forslag til en treningsøkt i aldersgruppen (G / J -10):

Holdepunkter for opplæringen:
• Teknikk skal prioriteres

• Oppvarming (10 minutter).
Ballbehandling/teknisk trening med bevegelse.

• All spesiell utholdenhets- og styrketrening er
forbudt
• Spill på små områder, med få spillere på laget
og store mål med eller uten keeper

• Ferdighetstrening (20 minutter). Vending og
avslutning (først uten motspiller, deretter med
spiller i ryggen)

• Koble spillere med ulikt ferdighetsnivå og ulik
modning

• Spilløvelser (30 minutter). Spill en mot en,
hvor forsvareren forsvarer to små mål med 10
m. mellomrom. Angriperen skal score i valgfritt mål. Legger opp til finter/vendinger/retningsforandring. Spill på liten bane 4 mot 4
med to små mål på hver dødlinje. Fokus på
vendinger og vending av spill fra en side til en
annen.

• Dele inn i ”like” grupper på trening/tenke
gjennom hvordan dele inn/trener gjør dette!
• Variere gruppe- og lagsammensetning
• Teknisk trening i korte sekvenser. Vis øvelsene
• Bruk mye ROS og sørg for en hyggelig tone
• Skal jobbe med holdninger som lytte/være
oppmerksom, høflighet (hei og ha det)
• Turneringsformer, bytt på lagene
Aktiviteten må stå i høysetet:
• Mye og stor aktivitetmengde.
• Innføring av elementære basisferdigheter isolert og i samspill (små grupper): - Pasning –
Dribling – Mottak – Heading – Føring – Skudd
• Innføring av enkle regler. Hva skjer ved: - innkast? – corner? – utspill? – frispark? – avspark?
For keeperrollen lar vi alle forsøke seg uten at vi
går inn med organisert veiledning.
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Klubben prioriterer

minimerke og
teknikkmerke

til aldersgruppen 6-14 år.
Materiell til merkeprøvene fåes
på klubb kontoret (buret)
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egne notater og ideér:

«Mitt i blinken»
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Lillegutter/Lillepiker 11-12 år
• Pasning

- innside
- utside
- korte/lange (innlæring av
strukket vristspark

• Mottak

- møte ballen
- skjerme ballen
- innside/ytterside/vrist
/lår/bryst/hode

• Føring

- innside/ytterside

Holdepunkter for opplæringen:
• Taktiske-tekniske ferdigheter må prioriteres

• Vending

- innside/ytterside

• Det vil nå gi langt større utbytte å terpe på instruksjonsmomentene

• Finter

- pasningsfinte
- skuddfinte
- kroppsfinte
Disse fintene mener vi bør
prioriteres, men også andre
finter som f. eks. overstegsfinte
m fl bør vises og oppfordres til at
de blir trent på ”på løkka” i form
av egentrening

• Dribling

- spillerne oppfordres til å drible
og være kreativ med ballen uten
til enhver tid å være egoist

innleding
• 7’er fotball – Fortsatt vektlegges aktiviteter og
ballen benyttes i all virksomhet
• Videreutvikle det holdningsmessige for
spillere og foresatte
• Allsidig og variert trening stimuleres fortsatt
over hele linjen
• Fortsatt mye lek, men nå med mer læring

• Spill på små områder med få spillere – mange
ballberøringer – store mål med eller uten
keeper
• Styr ikke spillet for mye. Husk spillerne har
også ideer/lære å ta valg.
• Skal jobbe med holdninger til treningsregler,
treningsvaner, selvdisiplin, hjelpsomhet, samarbeid og oppmuntring
• Bruk mye ros og sørg for en hyggelig tone
Mål for opplæringen
Taktisk-tekniske ferdigheter

Forslag til en treningsøkt i aldersgruppen (G / J-12):

Keeper:

1 Oppvarming (15 minutter). Firkant (3 mot 1
eller 4 mot 2). Fokus på bevegelse og pasningskvalitet

• Den organiserte opplæringen introduseres
med grunnteknikker som grunnstilling, grep,
fallteknikk og distribusjon

2 Ferdighetstrening (30 minutter). Pasningsøvelse med bevegelse (trekant – grupper a 3
til 6 spillere). Fokus på invitasjon, retningsbestemt medtak (få touch) og passe hard,
presis pasning. Langpasning – medtak – skudd
på mål

• Alle bør få muligheten til å prøve seg som
keeper og de som vil bør få stå i mål
• Keeper trener utespillerteknikker sammen
med laget

3 Spilløvelser (45 minutter). Spill 5 mot 5 i
firkant uten mål. 6 pasninger gir poeng, Varier
3 touch og fritt. Spill på 7’er bane med fokus
på pasning og bevegelse.

Utespillere:
Videreutvikle basisferdighetene gjennom isolert
teknisk trening og i samspill-øvelser der bruken
av begge bein stimuleres:

4 Avslutning/oppsummering/uttøyning
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UNGDOMsFOTBALL 13 – 16 i LYNGDAL:
En visjon og et mål: ønsker å spille en ballbesittende stil hvor spillerne skal være gjennombruddsorienterte.

• utnyttelse av ubalanse hos motstander
• vilje til løp i dybde framover
• gjerne lange baller

Delmål/underveismål:
1 store krav til individuelle ferdigheter

• dersom ikke risikograd for å lykkes skal bli for
høy, stilles det store krav til kvaliteten i
taktisk/tekniske ferdigheter

2 kunne beholde ballen i laget dersom det
trengs
3 rask utnyttelse av uballanse hos motstander
og overgangsfaser angrep-forsvar

- Ballbesittelsesstil som kjennetegnes ved
• angrepene bygges opp møysommelig

4 selv sørge for å komme raskt i ballanse etter
balltap

• ballen beholdes i laget
• gjerne kortpasningsspill

5 kunne variere pasningsspill kort-langt

• setter krav til gode individuelle taktisk/tekniske ferdigheter

6 telle og å dyrke frem avslutninger på mål
7 utnytte og søke å bruke farlige rom (bakrommellomrom-siderom)

Mellom disse to ytterpunktene er det selvfølgelig ulike variasjoner i forhold til hvor man
legger seg på skalaen mellom ytterpunktene.

Uansett spillestil og tallformasjoner er det ønskelig å få frem og å utvikle gode ”rolleferdigheter ” hos spillerne i denne alderen.

Uansett hvilken spillestil man velger, så er de individuelle fotball-ferdighetene selve grunnlaget
for å lykkes.
Vi er av den mening at en ”gjennombruddshissig” spillestil i for stor grad blir en ”lang-ball-oglykke-til”-stil – som helt klart ikke er utvikling for
unge spillere.

Klubben ønsker til enhver tid å utvikle:
Gode keepere
Gode backer
Gode midtstoppere
Gode midtbanespillere
Gode indreløpere
Gode kanter
Gode midtspisser
Gode avsluttere

For unge spillere er utviklingen mot å bli en
bedre spiller overordnet resultatet i den enkelte
kamp.
For den unge spilleren skal kampen være utviklende.
Spilleren skal prøve ut ferdighetene sine som
han har trent på – og spilleren bør bli oppfordret og oppmuntret til å gjøre akkurat det!

Ferdigheter, spillestil og unge spillere
Spillestil kan kort defineres som ”måten laget
spiller på” i forhold til noen spesielle kjennetegn
eller retningslinjer som stadig går igjen.

Unge spillere i Lyngdal iL skal oppfordres og
oppmuntres til å bruke grunnleggende
taktiske/tekniske ferdigheter i kamper!
Gi dem positiv feedback når de gjør det og når
de gjør det med god kvalitet

Ytterpunktene vil være:
- En gjennombruddshissig spillestil som
kjennetegnes ved
• rask utnyttelse av overgangsfasen fra forsvar
til angrep
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Fortsatt: 13 – 16 år

Gutter/Jenter 13-16 år

• Legg forholdene til rette for god fotballopplæring

innledning:
• Oppstart med 11’er fotball og derav utvidet
regelverk

• Aktivitetene skal medvirke til at ungdom
trives, får positive holdninger, utvikler selvtillit, respekt, toleranse og god disiplin i et
miljø preget av trygghet, trivsel, glede og utfordringer

• Bruk av ball er fortsatt overordnet i all treningsaktivitet
• Allsidighet fortsatt meget viktig, men på dette
nivå er det også spillere som bare spiller
fotball

• Definering og ”spissing” av rolle ferdigheter

• Spillerne er i en alder der det kan stilles større
krav så vel fysisk som psykisk

Læringsmål
•Det skal være høy prioritet på taktisk/teknisk
trening med innslag av betingede øvelser som
gir fysisk påvirkning.

Holdepunkter for opplæringen
• Vi vektlegger sosiale holdninger som lagkultur,
ansvarsfølelse og klubbkultur, nei til mobbing,
rusmidler og banning,

Grunnleggende prinsipper:
• Hva de bør og skal kunne, kontra hva det er de
vikelig kan

• De kan gis taktiske retningslinjer

• Viktig at man har stor grad av gjenkjenning og
gjentaking

• Gi dem frihet til selvstendige løsninger
• Vektlegg sterk holdninger til trening og kamp

• Viktig å betinge spillet på en slik måte at man
får frem de ferdighetene man skal øve på og
således påvirkes.

• Noe spesiell styrketrening (kun bruk av egen
kroppsvekt)
• Bruk ros – hyggelig tone

• Sosial/holdningsmessig påvirkning er en kontinuerlig prosess som skal være en gjennomgående prosess på alle arenaer og på alle
nivåer.

Mål for opplæringen
Taktisk-tekniske ferdigheter:

• Det skal skilles mellom sosiale holdninger og
prestasjonsholdninger

Keeper:
Den problem løsende metode innføres gradvis
og kombineres med instruksjon. Følgende
grunnteknikker prioriteres:
• Taktisk/teknisk
• Skuddstopping
- grep/mottak
- grunnstilling
- fallteknikk
- sprangteknikk
- plassering i målet
• Tilbakespill
• 1:1 – situasjoner
• Forflytning
• Feltarbeid/gjennomspill
Taktisk
• Plassering i målet

• Det vil være en økende fokusering på prestasjonsholdninger kontra sosiale holdninger
etter hvert som man går gradene i 11’er-fotballen.
• Spesifikk fysisk påvirkning prioriteres ikke.
• Det forutsettes at man gjennom de ulike
ferdighets- og spillsekvenser (intensitet,
kvalitet oa.) har god nok generell fysisk påvirkning
• Det skal være stor oppmuntring fra trenerne
til uorganisert aktivitet,det vil være med på å
utvikle også de fysiske egenskapene til
spillerne.
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• Posisjonering på banen
• Dirigering (samhandling og
kommunikasjon)
• Roller – ansvar
• Vurdere/handle – lese spillet
• Dødballer

• Finter – Nye finter innlæres
• Spillere som utvikler ”egne” finter oppmuntres, og spillere som har ”favorittfinter”
gis anledning til å trene spesielt på
denne/disse
• Skudd – Volley (hel - halv)

Dette må trenes gjennom spill. Det er særdeles
viktig at også keeper får feedback på læringsmomentene i spill.
Allsidighet er viktig og keeperne bør fremdeles
få prøve seg i andre posisjoner på banen.
Trening av andre idretter (anbefales for alle
barn og unge) trening som bl. a. utvikler spenst,
smidighet, rytme, balanse og dristighet vil ofte
være gunstig også fotballmessig.

På dette nivå understrekes at det bør være en
kvalitativ nivåheving på treningene i forhold til
på lillegutt-/lillepikenivå, herunder vil øvingsbildet være viktig.
samspillsiden:
• Utvikling av fotballforståelsen prioriteres
• Større forståelse/økt samspill og samhandling
med og uten ball

NB! gjelder alle utøvere i alle aldre

• Utnyttelse 2 v 1 (1 v 1) situasjoner
• Vurdere sterkere sine handlingsvalg

Utespillerne:
Her kan vi ta frem momentene listet under
klassen jenter/gutter med følgende tilføyelser:
• Pasninger – Videreutvikle teknikker i
vristspark, spesielt ved innlegg

• Utnytte de individuelle ferdighetene i lagsamhandlingens tjeneste (”Hvordan kan du
gjøre laget bedre?”)
• Forhåndsorientering – ”Se det neste trekket”

• Mottak – Retningsbestemt
• Medtak
• Vendinger – Med bruk av hele kroppen
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spilleprinsipper/momenter:
De offensive prinsipper står mest sentralt
fremdeles. Bredde og dybde prioriteres i innlæringen. Momentene som her er spesielt viktig
er veggspill og overlapping. Begynnende
defensiv innlæring: 1. 2. og 3. forsvarer, begrepene innføres og trenes på i taktisk
sammenheng hvor spesielt 1. forsvarers jobb
fokuseres. Spillerne bør derfor ha en kort innføring i grunnstilling før takling.

Forslag til hovedoversikt over basisteknikker:
Mestrings oppgaver i fotballteknikk
Merknad:
Her kan en selvfølgelig variere teknikker og aktiviteter fra gang til gang, eller over en viss tid,
noen uker, slik at utøverne opplever fremgang
og læring.
Prioriterte temaer:

Lagorganisering:
• Fortsatt lar vi spillerne forsøke seg på ulike
plasser, men vi lar de få lengre tid i hver rolle
og vi ønsker å utvikle rolleferdigheter. Mer
systematisert rulleringsordning

1 Pasninger og pasningskvalitet
2 Mottak / medtak og vending i mottak
3 Avslutninger mot mål/ skudd
4 Føring – vendinger
5 Føring og finting

• Spille seg ut av eget forsvar – gjennom
midtbanen
• Gradvis mer systematisk bruk av veggspill og
overlapping (2 v 1)

• Pasning

- innside
- utside
- korte/lange vristspark

• Mottak

- møte ballen
- skjerme ballen
- innside/ytterside/
vrist/lår/bryst/hode
- medtak av ball

• Avslutning

- Ulike skuddtyper
- Bevegelser
- Heading på mål

• Føring

- innside/ytterside

• Vending

- innside/ytterside

• Finter

- pasningsfinte
- skuddfinte
- kroppsfinte
Disse fintene mener vi bør
prioriteres, men også andre
finter som f. eks. overstegsfinte
m fl bør vises og oppfordres til at
de blir trent på ”på løkka” i form
av egentrening

• Dribling

- spillerne oppfordres til å drible
og være kreativ med ballen uten
til enhver tid å være egoist

• Presisere bredde i spillet
• Begynnende systematisering av forsvarsarbeidet
spilleregler:
• For smågutter/småpiker nyttes regelverket
fullt ut og innlæres fra grunnen av – bl. a. innføres det nå offside
Metodikk:
Gjentakelser og gjenkjenning - terping og øving
gjennom fellestrening og individuell trening.
Ellers er retningslinjer som tidligere nevnt i
heftet, viktig å følge opp som trener også her.
Husk mestring + trygghet gir trivsel i treningshverdagen til den enkelte spiller.
Kanskje kunne enkelte som har lyst føre treningsdagbok til deg som trener hvis de har lyst
for å få en bedre oversikt over hverdagen skole
– trening -sosiale aktiviteter gjennom ei
uke/måned/periode.
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Prioritere og forbedre følgende
individuelle ferdigheter

Skal vi ha løping eller styrketrening er det fordi
vi har så mange treninger pr. uke at fotballbehovet er dekket.

a) Pasningsferdighet:
Spillerne og laget skal utvikle et sikkert og
enkelt pasningsspill som gjør at vi blir i stand til
å ta fornuftige valg i ulike situasjoner

For å skape en utvikling hos enkeltspillere bør
det trenes fotball minimum 3 ganger pr. uke.
Hent frem kravet til spillerens valg og teknikk!

b) Mottaksferdighet
• Ha neste trekk klart i mottaket (forhåndsorientering)
• Legge til rette for neste trekk (1. berøringen)
• En effektiv berøring resulterer ofte i presise
pasninger
• Holde av/ta bort presset i mottaket
c) Dribleferdighet
• Utnytte finter ved kjappe rykk/akselerasjon
• Finte og rykke i stående stilling med motspiller
tett innpå
• Føre ballen i stor fart i åpent rom

Med basiskrav menes i første rekke:
• Grunnleggende spillforståelse
• Grunnleggende teknikk knyttet i første rekke
til tilslag med både innsiden og utsiden av
foten og vristen, samt ballkontroll, - dvs. en
god førsteberøring for å kunne legge effektivt
til rette i mottaket for neste trekk.
• Grunnleggende fysikk, - dvs. tilstrekkelig med
utholdenhet, hurtighet, styrke og spenst, samt
balanse og rytme til at man ikke blir hemmet i
å kunne utføre den enkelte rolle og de forskjellige og skiftende oppgavene i spillet.

Ut i fra spesifisitetsprinsippet skal du trene på
det du vil bli god i. Det vil si at en fotballspiller
skal trene fotball for å bli god i fotball. Når vi da
sliter med å skape gode nok fotballspillere i forhold til nasjonalt og internasjonalt nivå er det
grunn til å tro at vi ikke trener nok fotball
Fysisk ressurstrening er å øke eller vedlikeholde
arbeidskapasiteten som kreves i fotball..

17

Hvis vi trener flere øvelser med motstand (for
eksempel 8 mot 3 ) og coacher spillerne på valg,
får vi tenåringer som blir flinkere på valg og utførelse.
Hvis vi er mer opptatt av å øve fotballferdighet
enn O2-opptak får vi tenåringer som er bedre
på fotballferdighet.

Noen forslag til grunn-aktiviteter i
Lyngdal iL
Aktivitet 1 – «sjef over ballen»
En bør gjerne begynne hver aktivitetsøkt med at
barna får prøve seg i å beherske eller kontrollere ballen på forskjellige måter, for eksempel forskjellige måter å føre på, vende på,
finte på, få kontroll over ballen på, langs bakken
og fra lufta. Hensikten er også at en skal bli
varm. Disse teknikkene kan også kombineres
med pasninger. Viktig at det gis passende mestringsoppgaver!
• Føre ballen
- med innsiden - med utsiden
- med én fot • med begge føtter
- med stopp og igangsetting
- med såle - utsiden av foten
- med dribling/finter
• Føring – vendinger
• Dempe/kontrollere ballen mellom fot og
bakke (lage skråtak)
- med sålen - med innsiden
- med yttersiden - i lufta
Aktivitet 2 – «sjef over ballen»
Dele spillerne inn i to lag. Bruk vester til å skille
lagene.
Ene laget får baller, de andre plasserer seg
rundt i avgrenset område (Firkant).
Spillere med ball skal spille ballen sin til en av de
andre spillerne og få den igjen (bare lov å spille
1x til samme spiller før ny spiller må ha vært
spilt til)
Spillerne teller selv hvor mange de klarer å
spille ball til i løpet av tidsbegrenset periode. Ha
litt konkurranse.
Etter tiden er gått ut: Hvor mange klarte dere?
Bytt plasser.
Det andre laget gjør det samme.

Aktivitet 3 – «sjef over ballen»
Alle spillere hver sin ball inne i avgrenset område (firkant)
Fører ball fritt , forsøker å holde kontroll på seg
og sin ball (mange berøringer og holde seg orientert (”hovmester blikk”) .
Unngå å miste kontroll på sin ball og ikke
komme borti andre spillere.
Variasjon
Starte med stort område og god plass. Krympe
området etter hvert.
Litt moro: Få lov til å skyte vekk de andre sin
ball, mens de har kontroll på egen ball. De som
får ballen sin skutt bort jogger og henter denne
og er med igjen når de er tilbake.

Noen forslag til grunn - deløvelser i
Lyngdal iL
Deløvelse1: Pasningsøvelse:
1. To og to sammen - ca 5 m avstand.
Jobb med innsidepasning til hverandre.
A) Teknisk utførelse av selve sparket.
B) Plassere standfot ved siden av ballen med
litt bøy i kneleddet.
C) Armene ute til siden for god balanse.
D) Ball treffes med innsiden av foten: Løfte
tå= låse ankeleddet.
E) Treffe ballen med sparkfoten 90grader på
ballen i sparkretningen.
F) Benet går i en pendelbevegelse (ned og
frem)
G) Treff midt på ballen .Fullfør sparket
”gjennom” ballen.
A) Treffe hverandre, få rett fart på ballen i forhold til avstand og medspiller
B) Dempe ballen og legge den til rette for å
spille ballen tilbake til medspiller.
Ved demping bør ballen dempes litt foran seg
selv og slik at den ligger klar til å bli slått tilbake
til medspiller på neste tilslag. (Litt foran på rett
side i forhold til ønsket fot.)
Variasjon: Kan forandre litt på lengde (kortere
og litt lengre pasning)
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Kan gi hjemmelekse til noen av spillerne: Trene
mot vegg/med kompis.
Kan gå sammen i gruppe på tre (trekant) for å få
annerledes pasning og dempingsvinkel./Bruke
begge ben!

spillØvelse 3
Femmerfotball (eventuelt firerfotball eller
treerfotball) med mål og keeper.
Hensikt: Spille virkelig fotballspill.
Vektlegge pasningsspillet – alltid prøve å spille
ballen til en medspiller i enhver situasjon! Spille
pasninger, score mål og forsvare seg.
Prioriterte temaer:
1 Avslutninger mot mål – skudd
2 Pasninger og pasningskvalitet
3 Føring – vendinger
4 Mottak/medtak og vending i mottak
5 Føring og finting

Øvelsen kan også gjøres på et touch, kan utføres
med yttersiden av fot osv.
Øvelsen kan også forlenges til (lengre pasninger
)langpasning med vrist osv
Deløvelse2:
Demping av ball. En spiller server ball til annen
spiller som demper ball og legger til rette.
Hvilke ting på kroppen kan vi dempe med?
Hvordan kan vi dempe en ball i fart? Hvordan
dempe den best mulig slik at den er klar til
neste ”trekk”?
Deløvelse3:
Avslutning/skudd på mål
Bruke så mange mål(keepere som mulig):
Spillere med ball i midten av aktiviteten. De
spiller ball til spiller som står 5-10 foran målet.
Disse returnerer ball til den som gir pasning og
på denne retur skytes ballen mot/i mål.
Hver utespiller ansvar for egen ball (hente
denne, finn plass i køen for nytt mål) og skyte
videre)
Etter 5 minutter, bytte på spillere som står foran
målene. Bruke begge ben?

Egne notater:

Noen forslag til grunn - spilløvelser i
Lyngdal iL
spillØvelse 1
Føre ball over linja. Lage to lag, avgrense området: Mål lages ved at spillere fører ball med
kontroll over mållinje.(Alternativ: Legger ballen
død på linja = mål)
spillØvelse 2
Overtall/Pasningsspill: Holde ball i lag/pasningsøvelse.
For eksempel 6 mot 2 i en firkant.
Prøve å unngå at de 2 får tak på ballen.
Bytte på hvem som er 2.
(kan gi poeng for hver 5. elle 10. pasning uten at
motstander få tak på ballen)
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retningslinjer for hospitering

• Hospitanter skal ikke fortrenge egne lags
spillere i kamp / cup.
• I Lyngdal tar vi aldri overårige med på laget for
å ”styrke” laget ….

G / J - 10-12:
I aldersgruppen G10-G12 skal spillerne ha
tilhørighet i egen årsklasse og hospitere opp til
klassen over som et ekstra treningstilbud/supplement til trening med eget lag.

Utøver skal gjennomføre det ”bestemte” antall
treninger med sitt eget lag, før hospitering
tillates på ett ”eldre” lag. Utøver som benytter
seg av ”hospitering” skal vurderes etter vår og
høstsesong, av De berørte trenere / ledere og
spilleren selv.

Kriterier for å kunne hospitere er at spilleren er
fysisk og mentalt moden, viser gode holdninger
på treninger med eget lag, og er blant de beste i
sitt årskull.
I helt spesielle tilfeller kan en spiller plasseres i
en høyere årsklasse og evt.
Følgende skal da legges til grunn:
Spilleren må ha et særskilt talent i forhold til
sine jevnaldrende og over tid skille seg klart ut
på trening og i kamper.
Spilleren må være fysisk og mentalt moden for
et slikt ”opprykk” .
Spilleren må selv ønske det. Foreldrene skal
være kontaktet og ha gitt sitt samtykke.

Klubbutvikling:

Trenerne for de involverte lagene tar avgjørelsen i samarbeid med U.K.
Hensynet til spillerens utvikling er viktigere enn
resultatene til lagene som er involvert.

Vi ønsker å utvikle Lyngdal IL fotball
Vi ønsker å utvikle fotballspillere / sosiale relasjoner
Ønsker DU å utvikle deg selv?

G / J -13-16:
I denne aldersgruppen skal spillere som er gode
nok til å spille på laget over, flyttes opp i årsklassen over
Følgende skal ligge til grunn:
Spilleren må være god nok til å kjempe om en
plass på førstelaget. Spilleren må være fysisk og
mentalt moden for den eldre spillergruppen.
Spilleren må selv ønske det.

Din personlige utvikling er med på å utvikle
andre!
Hva med trenerkurs?
Du kan fullføre hele kurset, eller du kan ta ett
eller flere delkurs
Kursets kostnader refunderes av Lyngdal IL
fotball mot avlagt prøve og ”betalt” regning.

Trenerne for de involverte lagene tar avgjørelsen,i samarbeid med U.K:. og foreldre
Hensynet til spillerens utvikling er viktigere enn
resultatene til lagene som er involvert.

Andre muligheter i Lyngdal IL fotball sin regi:
Egne arr. og kurs
Hospitering hos ”egne” trenere med lengre
erfaring og bredere kompetanse
Impulskurs arrangert av Agder FK. NFF

Dersom det er aktuelt å flytte en spiller opp på
et lag som ligger to årsklasser over hans eget
alderstrinn, skal foreldrene kontaktes og gi sitt
samtykke og avgjørelsen skal godkjennes av
styret.

Valget er det du som må ta!
Vi vil tilrettelegge! j
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Utviklingsgrupper:

e) Det skal velges cuper ut fra ett sportslig og
ett sosialt nivå som passer ditt lag.
f) Spillere skal ikke utlånes til andre klubber,
uten godkjenning fra styret, eller den styret
har gitt det ansvar
g) Klubber som ønsker å ”leie” spiller for (trening / kamper) Lyngdal fotball , skal sørge for
nødvendige tillatelser fra spiller – foreldre
og klubb. ”utleie av spillere bør begrenses”
h) Representasjons oppgaver for Krets / NFF vil
komme i tilegg
i) Avvik fra retningslinjene skal rapporteres til
ansvarlig!
j) Dispensasjon fra retningslinjer, skal drøftes
med U.K. / styrets representant.

Trenere:
Ledes av utviklings koordinator og A-lags Jr.
trener!
Hospitering:
Alle trenere som måtte ønske det! (etter turnus)
Lyngdal IL fotball skal ha utviklingsgrupper
12. år
Gruppen på 12 år skal bestå av De spillere som
har lyst til ”ekstra trening”
13 år – 16 år.
13 – 16 år (maks. 15-20) ”nomineres” av trenere
på De berørte lag

Trenerforum:
1) Består av trenere / ledere i Lyngdal IL fotball.

Spillere som deltar, skal prioritere utv. gruppen
før egen trening / hospitering.
Gruppen skal evalueres av ansvarlig trenere og
U.K. 2.ganger (vår / høst)

2) Trenerforum ledes av en styringsgruppe
-Utviklings koordinator/ eller den person
styret gir ansvaret er leder.
-A-lags trenere: herre - dame - Jr. trener og
2.personer fra aldersbestemte lag utgjør
styringsgruppen.

Ved ”rokeringer” skal U.K. spiller, ansvarlig lagtrener for spiller, ha en dialog før endelig avgjørelse.

3) Utviklings koordinator - styringsgruppen skal
tilrettelegge for aktivitet som videreutvikler
Lyngdal IL fotball.

Deltagelse i cuper:

4) Trenerforum innkalles 2. ganger i året.
(finner styret det nødvendig) kan forumet
innkalles.

1) 10-11-12-13-14 års lag skal delta i Lyngdal
Cup
2) 13-14 års lag kan i tillegg delta på cuper, inkludert NFF sitt tilbud
3) 15-16 + Jr.lag kan delta på cuper, inkludert
NFF sitt tilbud
4) Eget arr. utover Lyngdal Cup vil være åpnet
for deltagelse
5) Ingen utøver skal ”belastes” med mer enn
Kr.1500i egenandel pr. sesong til cuper.

Målsetting:
Sportslig utvikling
(Ref. H-planer )

retningslinjer:
a) Det skal kun delta spillere som er medlem av
Lyngdal IL
b) Det skal ikke brukes overårige
c) Alle spillere på tilhørende lag skal spille og
det skal ”tilstrebes” spilletid i alle kamper!
d) 10-11-12 års lag skal ikke utenlands!
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Foreldre.
Foreldre er en resurs!

Lyngdal iL fotball ønsker ett tettere samarbeid
med foreldre:

• De ”produserer” bl.a. fotballspillere

• De skal være ett bindeledd mellom spiller og
klubb

• De har sterke meninger – om mangt?

• Ansvarlig for å kalle inn til foreldremøte (alle
lag: minst ett foreldremøte)

• De er engasjerte
• De er en ”resurs” i dugnadsarbeidet - som ett
hvert idrettslag er avhengig av!

• Foreldre skal bidra til samhold og økt sosial aktivitet rundt lagene

• De må ”styres” og ha respekt for beslutninger,
som fattes i klubben
• De kan påvirke!
• Lyngdal IL fotball skal tilrettelegge aktivitet for
Deres barn

Lyngdal iL fotball ønsker ett:
• Foreldre Forum for dialog og engasjement!
(FFFDE)

• Lyngdal IL fotball skal gi ett sportslig og sosialt
tilbud!

• Representanter velges fra hvert aldersbestemt
lag (10-16)

• Lyngdal IL fotball har ett ansvar for barn og
unge!

• I blant Disse velges det en leder (skal ikke ha
trener - leder oppgaver)
• Styret utpeker sin representant.
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Foreldre vettregler
For: Foresatte, foreldre, søsken, besteforeldre
og venner.

5. Se på dommeren som en veileder - ikke
kritiser hans/hennes avgjørelser

Gjennom barn og ungdoms deltakelse i fotball
vil omtrent annenhver husstand ha et forhold
til fotball, enten som deltaker eller som tillitsvalgte, foreldre og foresatte.
Denne frivillige innsatsen utgjør selve grunnfundamentet som norsk fotball bygger på.
Stor deltakelse fra ressursgruppen foresatte,
foreldre og besteforeldre vil i framtiden være
helt vesentlig for å kunne drive fotballaktiviteten.
Som foresatte og foreldre kan du bidra til å
gjøre barnefotballen til en opplevelse for
barna. Her er noen huskeregler:

6. Stimuler og oppmuntre ditt barn til å delta
- ikke press

1. Møt fram til kamp og trening - barna
ønsker det
2. Gi oppmuntring til alle spillerne under
kampen - ikke bare din datter eller sønn
3. Oppmuntre i medgang og motgang - ikke gi
kritikk

7. Spør om kampen var morsom og spennende - ikke bare om resultatet
8. Sørg for riktig og fornuftig utstyr - men ikke
overdriv
9. Vis respekt for arbeidet klubben gjør - ta
initiativ/delta på foreldremøter for å avklare holdninger og ambisjoner
10. Tenk på at det er ditt barn som spiller
fotball - ikke du
11. Vis respekt for andre – ikke røyk på
sidelinja
12. Husk at barna gjør som du gjør – ikke som
du sier

4. Respekter lagleders bruk av spillere - ikke
forsøk å påvirke han/henne under kampen

Dugnader
Foreldre og aktive skal bidra til dugnad bl.a
under Lyngdal Cup.
• Kiosk
• Sponsorvirksomhet
Tuftet på frivilighet

«Din innsats er
klubbens styrke»
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