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Målsetting for Leknes fotballklubb´s aktivitet
Leknes Fotballklubb skal gi flest mulig gutter og jenter i alderen 7 – 16 år
et attraktivt aktivitetstilbud innen fotball.

Utviklingsmål

LFK skal tilby spillerne i klubben et sportslig tilbud tilpasset den enkleltes alder,
ferdighetsnivå og ambisjoner.
Klubben skal, legge til rette for en spillerutvikling som ivaretar mulighetene til å få fram gode fotballspillere.
LFK har også som mål å skolere trenere, dommere og ledere til klubbens aktiviteter.

Holdnigsmål
LFK ønsker at spillere, ledere og trenere kan markere klubben med gode holdninger, både i forhold til andre og
i forhold til å sette krav til seg selv. Sentrale begrep i denne sammenheng er:
ANSVAR, RESPEKT, DISIPLIN OG TOLERANSE
Holdninger overfor seg selv
-

møte punktlig og forberedt til trening og kamp

-

ansvar for egen utvikling; møte på trening for å trene, ikke for å bli trent

-

sørge for riktig kosthold og nok hvile og søvn

-

negativt innstilling til rusmidler

-

ta ansvar for å planlegge sin egen virksomhet med tanke på skolegang, trening osv.

-

avstå fra banning og andre negative utbrudd

-

tåle både seier og tap

Holdninger til motstandere
-

samarbeide

-

være positiv, åpen og ærlig i alle sammenhenger

-

gi positive tilbakemeldinger; unngå kjeftbruk og godta at alle kan gjøre feil

Holdninger til motspillere
-

god sportsånd og fair play

-

respekt

-

alltid takke for kampen

Holdninger til treneren
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-

lytte til og respektere treneren

-

være åpen og ærlig og gi klare beskjeder med m m.

-

Vær gjerne uenig og kritisk, men velg rett tidspunkt for å ta dette opp

Holdninger til ledere
-

anerkjennelse og lojalitet

-

respekt

-

positiv innstilling

Holdninger til dommere og regelverk
-

respektere og godta alle avgjørelser

-

ikke negative reaksjoner

-

det er ikke tøft å få kort

Holdninger til klubben
-

vær stolt av klubben din

-

stille opp når klubben trenger din innsats

-

tenk på at mange jobber for at du skal ha det artig med fotballen

-

tenk på at du gjennom god oppførsel representerer LFK på en god måte

For å få fram gode holdninger, er det viktig at arbeidet starter tidlig og vektlegges like mye som den tekniske
utviklingen av spillerne.
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Oppmannens rolle i Leknes fotballklubb
Oppmannen er lagets administrator og skal sørge for at de utenomsportslige faktorer rundt laget fungerer.
Oppmannen skal være et bindeledd mellom trener, foreldre og styret i klubben. Oppmannen må ikke
nødvendigvis selv utføre alle oppgavene, men være ansvarlig for at de blir utført.
Viktige oppgaver:
1.

1.

Sørge for at laget har nødvendig utstyr som:
-

draktsett (samles inn etter sesongslutt)

-

baller, vester, kjegler (i samråd med treneren)

-

medisinskrin, vannflasker

Assistere trener på hjemme-/bortekamper
(alternativt utpeke foreldrerepresentanter)
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Sjekke at dommer er klar til hjemmekamper (ringe opp dagen før) samt sjekke
at banen er klar.
4.

Sjekke at motstander er klar i forbindelse med bortekamp (kontakte bortlagets oppmann senest dagen før
kamp.)

5.

Fylle ut lagets dommerkort i forbindelse med kamper.

6.

Bistå styret til å plukke ut spillere/foreldre i forbindelse med dugnadsprosjekter laget skal delta i.
7.sjåfører er klar til hver Utarbeide liste for kjøring til bortekamper før sesongen starter. Følge opp at de
utvalgte bortekamp.
8.

Sørge for at dommerregninger blir betalt.
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Klubbens forventninger til trenernes virke- og væremåte
Trener og klubb
1. Treneren skal møte punktlig og være iført egnet sko – og klestøy til alle treninger
2. Klubbens sportsplan skal være ei rettesnor fot alle trenerne i klubben
3. Det forventes at treneren lojalt legger sportsplanen til grunn for sitt treningsopplegg på de ulike alderstrinn.
4. Det forventes at treneren utover de generelle retningslinjer som sportsplanen gir, søker å ta individuelle
hensyn til utøvernes ønsker og evner når situasjonen tilsier det.
5. Treneren bør søke kontakt og samarbeid med klubbens øvrige trenere, lagets oppmann, barnas foreldre,
klubbens sportslige utvalg og styre.
6. Treneren skal representere klubben utad på en positiv måte.
7. Trenerne bør så langt det er mulig følge sine spillere når de blir uttatt til sone og kretstiltak
8. Trenerne i Leknes fotballklubb skal ikke se på sine spillere som ”sine”. Spillerne i Leknes fotballklubb
representerer klubben med alt det fører med seg av forventninger og krav til holdninger og oppførsel.
Treneren er deres veileder og rådgiver i forhold til hva vi tilbyr av ferdighetsutvikling og forholder seg til
sportsplanen i sin egen hverdag. Spillerens behov skal settes i sentrum, det betyr at treneren har lagsansvaret
mens han sammen med trenerkoordinator/sportslig utvalg har et ansvar for å finne best arena for
enkeltspilleren.
Klubbens forhold til treneren
1. Klubben skal søke å legge forholdene til rette for treneren slik at denne kan utføre sin oppgave på ønsket
måte.
2. Klubben skal søke å tilby treneren utviklings- og utdanningsmulighet for treneren treningsvirksomhet.
3. Klubben skal kunne tilby treneren kontrakt som omhandler gjensidige forpliktelser og som fastsetter avtalt
virketid. Kontrakten skal være tilpasset det aktuelle aldernivå.

Ønsket kompetanse på trenere i Leknes fotballklubb
 Trenere for barn skal starte med å gjennomføre aktivitetslederkurs.
 Trenere for 13- og 14-årslag skal ha gjennomført Trener I-kurs.
 Trenere for 15- og 16-årslag skal ha gjennomført spillerutviklingskurset.
 Trenere for 19-årslag skal ha NFFs Trener II-kurs.

Oppgaver for trenerkoordinator
 Ha ansvaret for klubbens sportslig utvalg
 Aktiv samtalepartner for trenerne på feltet
 Hospiteringsordninger; plassere ansvar og ta avgjørelser utifra sportsplan
 Jobbe for at differensiering blir brukt av trenere i hverdagen
 Påse at vi følger tanken om at fotball skal spilles, ikke sparkes, og hvordan vi skal gjøre det i praksis
 TK bør tilbys trenerkoordinatorkurs i regi av fotballkretsen
 Sammen med sportslig utvalg, sørge for at det gjennomføres jevnlig trenerforum for trenere i barnefotball og
i ungdomsfotball. Formålet er sportlig heving av aktiviteten vår. Det bør settes opp en agenda som en
kombinasjon av ønsker fra deltakere og temaer som settes opp av trenerkoordinator.

Sportslig utvalgs oppgaver
Som et minimum skal det gjennomføres Som et minimum skal det gjennomføres trenerforum 3 ganger i
barnefotball i sesong, 4 i ungd. fotball. Formålet med trenerforum er en sportslig heving av aktiviteten vår.
Derfor bør det settes opp en agenda som en kombinasjon av ønsker fra deltakere og temaer som settes opp av
lederen for forumet.
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Dommeransvarlig
Klubbdommerkursansvarlig skal være utdannet instruktør, og sørge for at det arrangeres klubbdommerkurs iht.
egen instruks

Opplæringsplan for de ulike aldergrupper med holdnings og utviklingsmål.
Minijenter/gutter 6-10 år
Lillejenter/gutter 10-12 år
Småjenter/gutter 13-14 år
Jenter/gutter
15-16 år
Til hver aldersgruppe vil det være en kort karakteristikk om hva som kjennetegner alderen.

Til hver aldersgruppe er det lagd øvelseseksempler som du kan benytte. I tillegg anbefales det å benytte bøkene
”God fotballferdighet”, ”Fotball er gøy” og ”Glade fotballbarn”

7

Aldersgruppe 6-10 år
Generelle utviklingstrekk for aldersgruppen:
 Jevn og harmonisk vekstperiode
 Koordinasjonsevnen utvikles meget godt
 Liten utvikling av kretsløporganene dvs hjerte og lunger
 Stor aktivitetstrang
 Selvsentrerte
Lite moden for verbal veiledning
 Kort konsentrasjonstid
 Veldig følsom for kritikk
 Agresjon rettes mot kamerater

Mål for opplæringen
Å kunne tilrettelegge og lede aktiviteter som i seg selv gir spillerne:
1. Innføring i den tekniske delen av fotballferdigheten
2. Erfaringsbakgrunn i ulike spillsituasjoner, vesentlig tilknyttet avslutninger på mål

Retningslinjer
 Fotballspillet må legges opp på barnas premisser.
 Lekbetonte øvninger og spill på små områder med få spillere på hvert lag SKAL dominere treningene.
Da får alle mange ballberøringer!!!! Spill 2:2, 3:3 4:4
 Fordi koordinasjonsevnen forbedres hele tiden i denne perioden må vi i størst mulig grad prøve å påvirke og
utvilke den individuelle fotballferdigheten.
 Ha store mål. Det må kunne lages mange mål i løpet av ei trening, og alle må få muligheten til det.
 Aktiviteter som gir mange avlutninger mot mål bør vektlegges.
 Alle må få være med på å både vinne og tape.
 Utholdenhets- og styrketrening har absolutt ingen hensikt i denne aldersgruppen fordi kretsløporganene ikke er
utviklet.
 Tøyningsøvelser har positiv effekt for utvikling av teknikk
La spillerne få erfaringer gjennom gode læringssituasjoner. De oppfatter best gjennom sine sanseinntrykk,
unngå verbal insruksjon. Når du skal gi beskjeder bør de være klare og korte.
Demonstrer øvningene
Korte aktivitetssekvenser p.g.a manglende konsentrasjon, Barna blir fort lei.
1 ball til hver

Aktivitetseksempler
1. Individuell ballbehandling knyttet til det å transportere, beherske og treffe med ballen.
Føring av ball med vendinger
Pasninger og heading
Demping og kontroll av ballen
Treffe med ballen f.eks «fotballbowling»
Skudd-på-mål-spill, f.eks 2 og 2 sammen, 1 står i mål og den andre skal forsøke å score.
Skuddleker
Pasningsleker
Headleker
Føre-drible leker

8

2. Spille sammen med i situasjoner der det øves på å avlevere og motta ballen.
Aktiviteter der 2,3 eller 4 samspiller med pasninger-mottak-kontroll-skudd. Samarbeid gjennom invitasjon,
pasning og mottak.
3. Spille mot i situasjoner der det øves på å overliste motstander og lage mål.
Spillaktiviteter på små områder og med få spillere,men med mange avslutninger.
Mot-et-mål-spill
Mot-to-mål-spill

4. Spill og lekformer for å utvikle bestemte teknikker.
Lekformer hvor ballen blir brukt, f.eks «Hauk og due», «Haien kommer» ulike sistenvarianter
Lekformer hvor ballen ikke blir brukt
5. Ivaretakelse av målvaktsrollen.
Alle bør få prøve seg litt som målvakt, men ingen bør/skal tvinges til å stå mål. Vi bør heller ikke drive nor
organisert veiledning.
Mot slutten av denne perioden ønsker vi å stimulere forståelsen for samspill med utespillerne.

INNFØRING AV ENKLE REGLER.
Hva skjer ved ; * Innkast
* Corner * Utspill
* Frispark
* Avspark
* Straffespark

Treningsmengde
 1-2 ganger pr.uke
 Varighet 60-70 minutter

Organisering av trening
 Ca 10 min. oppvarming
 Ca 20 min. teknisk trening
 Ca 20 min. spill/konkurranser
 Ca 10 min uttøying/informasjon

Individuell oppfølging
 Gi mye ros, og den skal komme under trening og rett etter at situasjonen har oppstått. Forsterking av
gode/positive utførelser danner et bilde hos barna hvordan «det skal gjøres.»
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Aldersgruppen 10-12 år lillejenter/gutter
Generelle utviklingstrekk for aldersgruppen:
 Jevn og harmonisk vekst
 Lik utvikling hos gutter og jenter
 Godt utviklet koordinasjonsevne
 Gunstig periode for utvikling av fin motorikk
 «Gullalder» for teknisk påvirkning
 Tar muntlig instruksjon bedre enn aldersgruppen under
 Opptatt av regler og rettferdighet
 Gunstig alder for påvirkninger av holdninger
Mål for opplærngen:
1. Grunnleggende opplæring i den tekniske delen av fotballferdighetene:
 Føring, finting, dribling, vending
 Pasning, mottak/medtak
 Skudd
 Heading

2. Smågruppers samhandling for å skape avslutninger på mål
Ut fra disse målene vil følgende temaer være sentrale for aldersgruppen:
1. Føring, vending, dribling

Skudd
2. Mottak

Føring

Pasning

Skudd
3. Pasningsteknikker
4. Skudd
5. Heading
6. Taktiske valg for pasningsspill og ballmottak/medtak
Taktiske valg for ballfører:
 Pasningsalternativer
 Pasningsvinkler
 Enkle pasninger -lett å ta i mot
 Pasning/pasningsfinte
Taktiske valg for mottaker:
 Spilleavstand
 Ut av pasningsskyggen- - stille kroppen til disposisjon for ballfører
 Invitere til pasning
Vi skal nå gå inn på hva som bør læres innen de ulike teknikker
Føring:

 Innerside
 Ytterside
 Vrist
 Sålen

Vending:

 Innerside
 Ytterside

10

Mottak/medtak:  Møte ballen
 Skjerme ballen
 Innerside/ytterside/vrist/lår/bryst/hode
Pasningsteknikker:

 Innside
 Ytterside
 Halvtliggende vristspark - lang pasning

Skudd:

 Loddrett vristspark
 Halvtliggende vristspark
 Plassering
 Dødball

Heading:

 Stående
 Med opphopp

Finter:

 Pasningsfinte
 Skuddfinte
 Kroppsfinte
 Overstegsfinte

Her bør vi honnorere egne finter, og oppfordre til å trene på finter på egen hånd. Når det gjelder driblinger skal
spillerne oppfordres til å drible og være kreativ med ball uten enhver tid å være egoistisk.
Pasningsspill/motak:

 Pasninger
 2:1 situasjoner
 Gjøre seg spillbar - komme ut av pasningskygge
 Om/når slå pasning
 Småspillgrupper der det vektlegges å komme ut av pasningskygge for å få til
samspill
 Skape mål etter samspill

Spilleprinsipper for forsvar og angrep:
 Bredde
 Dybde
 Press - sikring - nekte rom
 Bevegelse - skape rom
I hovedtrekk er vi opptatt av opplæring av angrepsmessige spilleprinsipp. Av de forsvarsmessige sidene så
vurderes de som mindre viktig på dette nivået. Det vi bør komme inn på er press på ballfører.
Retningslinjer
 Treningsvirksomheten rettes mot fotballferdighet og teknikk
 Terpe på læringsmomenter for de ulike teknikkene
 Jobbe for å utvikle forståelsen for samhandling/relasjonelle ferdigheter (samspill)
 Spille i smågrupper, 2:2, 3:3, 4:4
Organisering av trening
Oppvarming ca 10-15 min.
Teknisk trening ca 15-20 min
Spill ca 20-30 min
Avslutning/uttøyning ca 10 min
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Spilldelen bør innholde mye spill 2:2, 3:3, 4:4 med store mål slik at det lages mange mål. Utholdenhet-og
styrketrening vil ha liten eller ingen virkning hverken på kort eller langsikt, og skal derfor unngåes på dette
nivået.
Treningens varighet bør være på 60-75 minutter 2 ganger pr. uke Det bør oppmuntres til å spille fotball på
fritiden, god gammeldags løkkefotball.

Individuell oppfølging
 Gi konkrete arbeidsoppgaver til hver enkelt spiller om detaljer i den tekniske utførelsen. Arbeidoppgavene skal
være veiledende !
 La spillere få spille på ulike plasser slik at de behersker ulike roller på banen.
 Oppmuntre til individuelle løsninger
 Sosiale tiltak som f.eks pizzakveld, felle tippekamp, fjelltur, fisketur osv
 Unngå «stjernefokusering», bruk like mye tid på alle utøverne
Turneringer
 Bør være i nærheten, som f.eks Lofoten, Vesterålen og Salten (Bodø)
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Aldersgruppen 13-14 - småjenter/gutter
Generelt
 Start med 11’er fotball, og derav utvidet regelverk.
 Bruk av ball er fortsatt overordnet i all treningsaktivitet
 Allsidighet er fortsatt meget viktig , men her vil du også ha utøverne som kun spiller fotball

Generelle utviklingstrekk for aldersgruppen
 Store forskjeller i fysisk og mental utvikling
 Enkelte har kraftig lengdevekst
 Motorikken i god utvikling
 Konsentrasjon i god utvikling
 Mange er psykisk ustabile
 Kreativiteten i god ytvikling
 Ærgjerrige og lærenemme
 Holdninger dannes lett
 Spillerne er rettferdighetsbeviste
 Stor variasjon i prestasjonsevne og humør

Retningslinjer
 Noe spesiell styrketrening, men uten vekter
 De kan gis taktiske retningslinjer
 Gi dem frihet til selvstendige løsninger - belønne kreativitet
 Grunnferdighetene pasning-mottak er fremdeles veldig sentrale
 Samhandlingsdelen bør prioriteres høyt. Det blir viktigste å legge vekt på f.eks hvor og når ballen spilles enn
selve pasningsteknikken - fokusere på valg.
 Utvide spilløvelsene til f.eks 7:7. De klarer å forholde seg til flere nå
 Komme inn på arbeidsfordeling i et lag i og med at det er blitt 11’er fotball

Mål for opplærngen
«Kunne organisere spillerne i øvelser og spill på mindre og større områder for å videreutvikle ferdighetene og
evnen til å....
1.... bygge opp angrep
2.... avslutte angrep
3.... forstyrre motstanderens angrep
Disse målene fører til følgende temaer som er sentrale for aldersgruppen.
 Føring, finting, dribling
 Rettningsbestemt mottak/medtak
 Mottak - vending

 dribling
 pasning
 skudd

 Forutsetning for et godt pasningsspill

 bevegelse
 pasningskvalitet
 mottak

 2:1 situasjoner

 veggspill
 overlapping

 Angrepsavslutning

 innlegg
 bevegelse foran mål
 avslutningsteknikker
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 alene med målmann - avslutning
 Forsvarspill

 sentrale retningslinjer
 press - sikring - markering
 tackling, om/når tackle

På dette nivået bør også keeperen få en del oppfølging.
Overgang til spesiell keepertrening, men husk å la keeperne få delta i spillsituasjoner. Keeperen bør læres opp til
å drive egen oppvarming, dette for å utvikle selvstendighet i treningen.
Det er viktig å få trent gjennom hele tekniske registret i løpet av de 2 årene som småjente/gutt. Det bør også
tilstebes å kjøre spesiell keepertrening.
Følgende basisteknikker bør gjennomgåes:
 Utgangsstilling
 Grep
 Fallteknikk
 Sprangteknikk
 Plassering
 Distribusjonsteknikker
 Fisting/boksing
 Feltarbeid, opphopp/timing
Keeperne bør bevistgjøres gradvis om sin rolle innenfor de taktiske ramme.
Keeperne stimulerer til å trene på andre idretter som har overføringsverdi til keeperrollen - smidighet, dristighet,
spenst.
Generelt om fysisk trening
Både utholdenhet, styrke og hurtighet blir ivaretatt gjennom spillaktivitet. Det vi må passe på er at intensiteten i
disse spillaktivitetene er høy. Får å få det til kan det spilles på små baner med 3:3 eller 4:4 med runder f.eks 7
minutter.
Det er viktig at alle får være mye i kontakt med ballen.
For å unngå en del skader kan det drives litt spesill styrketrening for musklaturen i hofte, rygg, mage, kne og
ankel. Denne styrketreningen skal foregå uten vekter. Bruk egen kropp som belastning.
Bevegeligheten bør det jobbes med etter trening og kamp, la det bli en vane å tøye ut etter aktivitet.
Sosial/holdningsmessig påvirkning
I løpet av perioden vil prestasjonsbevistheten utvikles hos mange. De er ofte veldig ærgjerrig og lærevillig i
denne alderen. Dette gjør de veldig mottakelig for påvirkning av holdninger.
Sentrale mål for sosial og holdningsmessig påvirkning bør være:
 Å lære spillerne til å forstå nødvendigheten av mange repetisjoner med kvalitet  repetisjonstrening
 Å lære spillerne nødvendigheten av konsentrasjon, interesse og entusiasme i trening/kamp.
 Å lære spillerne til å backe opp de som skal spille, vise god lagånd.
 Å lære spillerne «å tape» og «å vinne»
 Å lære spillerne å ta ansvar for felles utstyr
 Å lære spillerne å møte presist
 Skape spiller medm klubblojalitet
 Å lære spillerne gode holdninger til det å ta ansvar i selve spillsituasjonen.
Eksempler på det kan være:
I angrepsspillet  Ta ansvar som ballfører
 Ta ansvar for å avslutte angrepet
 Ta ansvar for å skape rom for andre
 Ta ansvar for å skape medspillerne gode
I forsvarsspillet  Ta ansvar for å komme på forsvarsiden
 Ta ansvar for press, sikring og markering
 Ta ansvar for å vinne ballen tilbake
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ROS DE SOM TAR ANSVAR, KRITISER DE SOM IKKE TAR IKKE TAR ANSVAR
Ha et hovedmål med hver trening, og læringsmomenter til hver øvelse. Dette for å aktivisere spillerne både fysisk
og mentalt
Organisering av treningene
Fokuser på den tekniske delen av fotballferdigheten i oppvarmingsdelen, mens den taktiske delen er
hovedinnholdet i spillaktiviteten. I tillegg bør det være mye avslutningstrening, de fleste øvelser bør ende opp
med avslutning på mål.
Hver trening/kamp avsluttes med ei uttøying.
Treningen bør vare 75-90 minutter, 2-3 ganger pr.uke.
Ansvarfordeling mellom spillerne for utstyr
Individuell oppfølging
 Ei større fokusering på individet enn tidligere
 Sterkere fokusering på feedback/tilbakemelding
 Grundig samtale (evt. skriftlig vurdering) fra trener på personlig utvikling et par ganger i året.
 Større oppfølging av de aller beste spillerne.
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Aldersgruppen 15-16 år
Karakteristiske trekk
 Ekstrem vekstperiode
 Opptreden kan gi utslag i usikkerhet, påtatt tøfthet, brutal opptreden og direkte agresjon
 Guttene utvikler større muskelstyrke enn jentene
 Koordinasjonsevnen i fin utvikling
 Sterk vekst i kretsløpsorganene
 Tåler store fysiske belastninger, men trenger lang restitusjonstid
 Sterke sosiale behov gjør seg gjeldende
 Kreativiteten er i kraftig utvikling
Retningslinjer
Det er viktig å vidreutvikle og vedlikeholde de grunnferdighetene som er gjennomgått på tidligere nivå.
Fra før skal spillerne ha vært gjennom de 3 hovedsituasjonene;
 Avslutning
 Skape mulighet for avslutning
 Oppbygging av angrep
På dette nivået blir det viktig å lære alternative løsninger til ovenfornevnte punkter.
Det blir viktigere å trene mer i kampsituasjon enn tidligere slik at spillerne ser helheten i det som skal gjøres, dvs
oftere spill11:11
Vær ute etter kvalitet i utførelsen av det som skal gjennomføres på treningene, og oppfordre til egne løsninger
blandt dine spillere.
Mål for opplæringen:
Tema/ferdigheter som skal gjennomgåes er følgende:
 Pasningskvalitet

 korte pasninger
 lange pasninger

 Mottak - gjennlegging
 Retningsbestemt mottak/medtak
 Mottak - vending
 dribling
 pasning
 skudd
 Veggspill
 Overlapping
 Innlegg - bevegelse foran mål
 Skudd
 Headinger
For angrepsspill bør vi jobbe med å skape rom, som er et overordnet spilleprinsipp for angrepsspill. For å få
dette til må vi fortsatt fokusere på bredde, dybde, gjennombrudd og bevegelse.
I forsvarspillet er det å nekte rom som er det sentrale. Det vi må jobbe med her er å ;
 Komme på forvarsiden
 Press på ballfører(1.F)
 Sikring (2.F)
 Markering (3.F)
 Sideforsyving
 Kommunikasjon
 Avstand mellom ledd og i ledd
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Fysisk trening
De må tilvennes både fysisk og mentalt slik at de blir skikket til å møte seniorfotballens krav.
Utholdenhetstrening får vi gjennom spillsituasjoner så fremst at vi klarer å holde intensiteten på et høyt nok nivå.
Spill 4:4 med aktive vegger med en banestørresle på 30*40 meter er en flott aktivitet for å øke utholdenheten
gjennom spill.
Helt kort bør en være innom litt løping uten ball, men det må kun være snakk om noen minutter.
Generell styrketrening uten veker for å forebygge skader bør gjennomføres. Bevegelighetstrening skal fortsette
som tidligere etter aktivitet.
Vi bør også oppmuntre til egentrening.
Lagorganisering
 Et klart rollemønster for spillernes plassering på banen utvikles, men det vil fortsatt være behov for å utvikle
spilleren i ulike roller.
 Viktig å motivere spillerne til å påta seg oppgaver på de plasser som treneren synes passer for spillerens
utvikling.
 Fortsatt ønsker vi å spille oss ut av eget forsvar gjennom midtbanen. Utvikle spillerne til å se løsninger innen på
forhånd gitte rammer. Keeperen - viktig 1.angriper
 Hele laget skal være med i angrep.
 Unngå strekk i laget. Holde laget samlet også i angrep med unntak av kontreingssituasjoner.
 Større vektlegging på samhandling defensivt, avstander mellom lagdelene, alle er forsvarsspillere, felles ansvar.
 Spillerne bør få forsøke ulike spillemønstre både defensivt og offensivt som et ledd i utviklingen av
fotballforståelsen
Treningsmengde/organisering
 2-3 treninger pr. uke a 1 1/2 time. Treningen bør ta til i januar.
Innholdet i treningene bør være mye spillsituasjoner hvor det fokuseres på taktiske momenter. Teknisk trening
bør komme som et ledd i oppvarmingsdelen.
Sosiale/holdningsmessig påvirkning
 Gjør rede for akseptabel og uakseptabel adferd, og konsekvenser for uakseptabel adferd. Dette gjelder
forholdet til motspillere, medspillere, trenere, dommere, rusmidler, oppmøtetidspunkt osv.
 Vi må unngå å få frem «stjernespillere» som har opplevd alt som gutte/jenetspillere. Hold igjen !!!!
 «Stjernenykker» taes ved roten.
 Stille krav til utøverne
 Lære de å ta ansvar både på og utenfor banen.
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Hospitering
Aktuelle hospiteringsmåter
 Hospitering gutter (ungdom) over til junior/senior herrer
 Hospitering jenter (ungdom) over til senior damer
 Hospitering jenter over til guttelag
 Hospitering senior damer til gutter/junior/senior herrer
Hva vi legger i begrepet? Hospitering betyr at man er gjestespiller på et høyere nivå. I utgangspunktet spiller en
på det nivå som du aldersmessig tilhører. Spillere som spiller på høyere nivå fordi dette laget mangler spillere, er
ikke å betrakte som hospitering.
Hvem kan være aktuell for å hospitere på et lag på høyere nivå? Det må være spillere som viser interesse selv for
å hospitere, og de må tørre å ta en slik utfordring. De må ha gode holdninger, være sportlig på et høyere nivå enn
det som de øvrige spillerne på hans/hennes lag. Det kan for eksempel være kandidater til sone/krets/regionslag på
sitt aldersnivå.
Treningstidene må tilpasses. Lagene som er involvert må ikke trene samtidig. Det skal være en meget god dialog
trenerne mellom. Treneren må forhindre at det oppstår ekskluderende ”klikker” på lagene, som umuliggjør
hospitering.
Hospitering skal alltid avtales mellom trener og trenerkoordinator/sportslig utvalg før spilleren informert. En
trener skal ikke gå direkte til spilleren. Trenerne skal ha en plan for hospiteringen. Om det er tvil om
hospiteringen, skal vi som hovedregel ikke anbefale hospitering.
Trenere på laveste nivå følger med spillerne opp på laget på høyere nivå. Det kan gjerne være to spillere som
hospiterer samtidig, slik at de kjenner noen der (trygghet og trivsel).
Det bør også være mulig for spillere fra Leknes fotballklubb å søke å få hospitere i en annen klubb, der vi selv
ikke har et nivå som gir spilleren tilstrekkelig utfordringer. Leknes fotballklubb bør være positiv for å ta i mot
spillere fra naboklubber som ønsker å inngå hospiteringsordninger hos oss.
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Øvelseseksempler 6- 12 år Miniputter og lillegutter
I denne aldersgruppen er det viktig at vi tenker aktivitet og flest mulig ballberøringer pr. utøver.

Økt 1: Tema: Pasninger
Hva
Oppvarming
2 og 2 sammen pr.ball

Tid

10-15
min

3 og 3 sammen pr . ball

Hvordan

Merknad

Først i ro, deretter spille pasninger til
hverandre i bevegelse

Denne delen bør
diffrensieres, dele inn etter
ferdigheter.

I trekant
Arb.oppg.
Innsiden av foten
Låse av i anklen

Hoveddel
Bruk store mål – gjerne kjegle mål.

Spill 2:1 + Keeper mot et
mål
Spill 3:1 + K mot et mål

30 min

Spill 4:2 + K mot et mål

Spill 2 evt. 4 lag
7:7 eller 6:6

10 min
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Rullere på å de ulike
plassene. Overtallsspill er
en fin måte å få mange
pasninger i spill

Økt 2: Tema: Føring /dribling – skudd

Hva
Oppvarming
”Nappe hale”

Tid

Hvordan

Merknad

En ball og en vest pr. utøver. Vesten
stikkes i buksa. Føre ballen i et begrenset En ball pr. utøver
område, og samle vester fra de andre
samtidig som enn har kontroll på egen ball
10.15 min

Føre i  - ha kontroll på
egen ball – sparke bort
andres ball.
Hoveddel
Føring -skudd

20-30 min

Dele i grupper på 4-6 spillere, utnytte alle
mål som er tilgjengelig.

Rullere på å stå i mål.

Spill 4:4 + k mot 2 mål
20*15 m

10 min

Dele inn slik at alle er i aktivitet samtidig

NB Ha store mål.

Spill 7:7 + k mot 2 mål

10 min

Føring gjennom kjegler –
skudd
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Økt 3: Tema: pasning-mottak-skudd

Hva
Oppvarming
Hauk og due 1 ball hver

Tid

Hvordan

Merknad

10-15 min

En er hauk og skal fange ”duene” som
fører ballen over feltet. Når duene blir tatt
blir de hauker

Hovedel
3 og 3 sammen
A til B som mottar og vender med ball og
spiller videre til C som igjen spiller B osv
20-30 min

Rullere på plassene

A til B som mottar ballen og skyter mål. C
står i mål. Når B har skutt går han i mål, C
blir A, og A blir B.

Spill 7:7 + K
10-15 min
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Smågutter/jenter 13-14 år
Økt 1: Tema: Pasning - mottak

Hva
Oppvarming

Tid

Hauk og due m/ball
Hermegåsa m/ball

10-15
min

Hvordan

Hoveddel
Parvis.
A-----------B

Pasning – mottakpasning
20 min

A-------------B
!
!
!
!
!
!
C-------------D

Pasning i firkant

Merknad

Viktige momenter
*Standfot
*Treffpkt på ball og
fot
 Balanse
 Fullfør sparket
gjennom ball
 Få ballen til å
flyte på gresset
 Vinkle mottak
Løpe etter pasning i
firkant
Variere antall
berøringer
8-9 pers i hver firkant

Spill 5:5 mot 4
småmål

Spill 7:7 + 2 K

2*5
min

Mål når en medspiller tar i mot
pasning gjennom et småmål.

20 min Er det flere så kan det deles
flere lag og spille på tverrs av
banen
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Variere antall
berøringer

Gutter/jenter 15-16 år
Økt 1: Tema: Pasning

Hva
Oppvarming
Parvis. Pasningbevegelse-pasning

Tid

Hvordan

Merknad

1 ball pr. par bevege seg fritt rundt på banen,
spille pasning og ny bevegelse
15 min

Spill 5:5 mot mange
små mål

Variere antall berøringer
Mål når ballen spilles gjennom kjeglemål til
medspiller

Hoveddel
Jobbe pasvis om 1 ball.
Avstand 10-12 m.
To berøringer

Pasning-mottakpasning.

15 min
Kort-kort-lang

Jobbe 3 og 3 sammen
Variere antall berøringer

Spill 6:3 i rektangel
40*20 m

15 min
Spill i overtallsituasjon hvor det om å gjøre å
6 runder a holde ballen i eget lag.
2 min
Spill med 2 berøringer

Spill 4:2 + K

10 min
3*3 min

Spill mot et mål i overtall med offside
2 berøringer

20 min

Vanlig spill hvor det instrueres på pasninger.
Bruk 2 berøringer for å få flest mulig
pasningssituasjoner

Spill 7:7 +2 K
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Viktige momenter å følge
opp:
Standfot
Treffpunkt på ball
Låde ankelen
Fullføre sparket
Få mottaket ut av kroppen
Vinkle mottaket –
tilrettelegging
Blikk med medspillere

Variere mellom korte og
lange pasninger.
Kunne løse opp trange
situasjoner

Viktig å jobbe med siste
pasning før avslutning.
Gjøre hverandre gode –
relasjonelle ferdigheter

Økt2: Tema: Pasning i forhold til…

Hva
Oppvarming
Tysker
4:2 i firkant

Tid

Hvordan

Merknad

10-12 min To berøringer

3-4 stigningsløp på tverrs
av banen
Hoveddel
Pasning i forhold til
bevegelse.
3 og 3 sammen

K setter i gang H-back (A) som igjen slår
på sentral midtbane (B) som igjen snur
spillet med å spille V-kant (C). Når de
nærmere seg målet setter de ett skudd i
kroppen på keeper.

Pasningene skal slås inn i
løpet slik at mottaker kan
ta ballen med uten å tape
fart.

30 min
Riktig retning og hastighet
på ballen
Vinkle pasningene(inn-utinn)
Still krav til kvalitet til
utførelsen
Fortsatt 3 og 3 ilag

K setter i gang H-back som tar ballen med
seg noen meter før han spille S-MB som
hat tatt et bueløp for å bli spillbar. S-MB
slår ut mot H-kant som tar ballen med mot
linja og skaper en innleggsituasjon. Spiss
avslutter etter innlegget

0

Følge opp momenter fra de
to forrige øvelsen.

Spill 2 lag
2*15 min

Spill med en sentral
midtbanespiller og 2 kanter
som ligger bredt
Uttøying
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Økt 3: Tema: Pasning-medtak/mottak
Hva
Oppvarming
Sisten

Tid

Hvordan

Merknad

10-12 min

2-3 stk har sisten. 4-5 baller. De som
ikke har sisten spiller ballen mellom seg.
De som har ballen er fri. Viktig å spille
ballen til de som blir jaget.

Hoveddel
Fordele gruppe på hvert
hjørne i en firkant på
20*20 m.
Pasning-mottak-pasning

Spill ballen mot høyre løpe etter

Ballen spilles rett på
medspiller
Vinkle mottaket i den
retning du skal spille
Variere med å ta i mot
ballen med:
 Innerside av fot
 Ytterside av fot
 Nærmeste fot
 ”Fjerneste” fot

Lik organisering
Spille ballen på medspiller som etter han
har fått pasning tar et bueløp rundt kjegla
og mottar ballen igjen, og spiller videre
til neste

Variere med antall
berøringer
Mottaket ut av kroppen
Vinkle mottaket
Kvalitet i pasningene
Pasning med ”vennlig
hilsen…”

30 min

Pasning-mottak-bevegelsemedtak-pasning

Pasning – mottak –
avslutning

10 min
A spiller pasning til B. A gjøt en bev. i
mot og får ballen tilbake fra B. A tar
ballen med seg gjennom kjeglene og
avslutter på mål..

Spill 4:4 med aktive
vegger
4 minutters runder

2 berøringer på spillere
1 berøring på veggene
15-20 min
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Økt 4: Tema: 1.Forsvarerrollen

Hva
Oppvarming
Hauk og due m/ball

Tid

Hvordan

15 min

1 er hauk og skal fange de andre
som er duer. De som blir tatt er
hauk’er

”Driver’n”
Parvis

Merknad

En rygger den andre løper med
fronten mot.
Pasninger
Heading
Mottak-pasning

Hoveddel
1:1
Utvides til 1:2 for å få inn 2.
forsvarer

A spiller B som skal utfordre A,
og mål gis når ballen føres over
linja

60 – 70 min

2:2 + 2 K

Viktige momenter å følge
opp:
 A må komme tidlig
opp i B
 Pressretning
 Lavt tyngdepunkt
 Skråstilling
 Kroppskontakt
 Tacklingsbein
 Om/når tackle
 Avstand til 2. F ca 3-6
meter

Lik organisering, men nå har vi to
store mål hvor vi skal avslutte på. Samme som ovenfor samt
Spille helt til det blir mål eller
hurtig omstilling fra A til
ballen er ute
F, og fra F til A

Avstand mellom forvar og
midtbaneledd 8 – 15 meter

Spill 7:7 eller 8:8 med to flate
ledd dvs 4 bak og 3 på
midtbanen

Uttøying
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