Lier IL Fotball

Læreplan
Flest mulig – lengst mulig – best mulig
Best på inkludering og trivsel

Glede - Omtanke - Utvikling

Læreplan
Glede - Omtanke - Utvikling

• I Lier IL Fotball ønsker vi å ha en felles «Blå tråd» for hvilke faglige prioriteringer vi gjør på feltet, kamp og i vårt
akademi, fotballskole og FFO.
• På denne måten vil spillere, trenere og øvrige medlemmer se at alle lag som trer på seg den mørkeblå Lier-drakten
«går samme vei».
• Denne delen av sportsplanen fokuserer på hvordan vi trener på de forskjellige alderstrinnene og deres
utviklingstrekk, samt hvilke faglige prioriteringer vi velger å benytte oss av.
• Læreplanen er sterkt inspirert av sportsplanen til vår nærmeste toppklubb, Strømsgodset TF, og forbundet vårt NFF
og deres «landslagsskolen». I tillegg legger læreplanen vekt på faglig innhold fra Norges Idrettshøgskole. Vi lar oss
inspirere fordi vi tror veldig på kompetansen disse sitter på, og tror det vil bidra til å styrke vår verdi; utvikling.

Trening
• All fotballtrening i Lier IL skal sikte mot å så ofte som mulig ta hensyn til følgende faktorer i øvelser:
1.
2.
3.
4.
5.

Glede - Omtanke - Utvikling

Spillets retning: Vi spiller i en retning.
Mål: Kortsidene har mål.
Med- og motspillere: Vi har andre spillere å forholde oss til.
Tid og rom: Vi må forholde oss til ulike tid- og romforhold.
Spillets dynamikk: Vi må forholde oss til brudd i spillet der man går fra forsvar til angrep og motsatt.

Hvorfor? Disse faktorene kjennetegner vår konkurranseform; fotballkampen. Skal vi bli gode til å spille fotball må vi
spille mest mulig fotball på trening. Faktorene ovenfor kan manipuleres for å fremprovosere enkelte faser i spillet,
men man bør ikke fjerne dem helt.

Trening - utviklingstrekk
Glede - Omtanke - Utvikling

• Denne delen av læreplanen legger vekt på hvilke utviklingstrekk vi må ta hensyn til hos de forskjellige
aldersgruppene.
• Vår nærmeste toppklubb, Strømsgodset TF, har utarbeidet en modell i sin håndbok. Vi har valgt at
Strømsgodset sin modell skal være førende for hvordan vi følger opp de forskjellige kullene på trening og
kamp. Følgende oversikt over utviklingstrekk er dermed veldig inspirert av Strømsgodset TF.

Trening – utviklingstrekk - ordbok
Fysiske egenskaper 6-11 år
• Agility – evnen til å bevege seg effektivt i henhold til ytre stimuli. Dette innebærer også
grunnleggende bevgelser, for eksempel: hoppe, kaste, løpe, sparke, rulle, rygge, hinke og
ulike rytmiske steg og bevegelser.
• Tilpasset kraftinnsats – evnen til å stoppe, starte o/eller justere en bevegelse. Eksempel 1:
en spiller bør kunne løpe med ulike «gir» som styrer farten. Eksempel 2: spillere må trene
på å sparke ballen forskjellige distanser.

Fysiske egenskaper 12-19 år
• Biologisk alder – kroppens relative alder. Noen spillere kommer i
puberteten tidlig, andre senere. Noen vokser raskt og andre vokser jevnt.
Dette betyr at spillere spesielt fra 13-16 år vil ha veldig forskjellig høydeog muskelvekst. Som igjen gjør at de bør trene ulikt, avhengig av
kroppens modning.
• Kronologisk alder – alderen som beskrevet i passet. Antall år.

• Reaksjon – i denne sammenheng handler reaksjon om evnen til å reagere med en fysisk
handling på et stimuli i spillet/leken/øvelsen barnet er med i. Eksempel: reagere på
lagkameraten spiller e pasning mot deg ved å møte ballen og gjøre seg klar til et mottak.

• Agility – evnen til å bevege seg effektivt i henhold til ytre stimuli. I
alderen 12-19 år anbefaler vi, for spillere som ønsker å maksimere sitt
potensial, å prioritere fotballspesifikk agility.

• Rytme – evnen til å gjenta bevegelser eller gjennomføre bevegelser med hensiktsmessig
eller bestemte rytmer. Eksempel 1: hinke med en bestemt rytme. Eksempel 2: hoppe og
heade en ball med riktig og hensiktsmessig rekkefølge og timing i de forskjellige
delbevegelsene.

• Vedlikehold av koordinative egenskaper – i vekstspurten er evnen til å
utvikle nye bevegelseskompetanse liten, og trening bør omhandle å
vedlikeholde de allerede innlærte egenskapene.

• Balanse – i denne sammenheng handler balanse om å kunne være stabil og gjennomføre
forskjellige bevegelser eller fotballferdigheter med god kvalitet selv om man blir utfordret
med fysisk kontakt, har høy fart, blir overrasket eller må behandle ballen med beina.
• Øye-fot-koordinasjon – evnen til å styre beina presist i henhold til det vi registrerer med
øynene. Eksempel: evnen til å løfte foten for å motta en ball som kommer gjennom luften.

• Romorientering – evnen til å kontrollere bevegelsesretningen, -rekkefølgen og –
omfanget.

Glede - Omtanke - Utvikling

• Skadeforebyggende styrke – spillere i dette alderssegmentet bør trene
nødvendig skadeforebyggende styrke. De bør også utvikle evnen til å
gjennomføre dette på egenhånd. Se øvelsesbank for øvelser på
skadeforebyggende styrke.
• Utholdenhet – evnen til å repetere handlinger av høy kvalitet.
• Styrke – evnen til å skape og utnytte kraft.

Hentet fra
Strømsgodset TF sin
læreplan

Trening – utviklingstrekk - 6-7 år
Kampformat: 3-er
Fysiologisk
utvikling

Barn i denne alderen blir raskt slitne. Allikevel skjer restitusjonen raskere enn hos voksne, som gjør at barna er klare for aktivitet
igjen etter kort tid. Det er også vanlig at barna har en iboende aktivitetstrang.

Glede - Omtanke - Utvikling

Barn i denne alderen har liten finmotorisk kontroll. De har større kontroll over store muskelgrupper og "store" bevegelser.
Konsekvenser

Legg til rette for aktivitet med korte intervaller og korte pauser. Kamper bør være på 3 minutter og pausene på ca. 1 minutt.
La barna utforske forskjellige bevegelsesformer som løping, hopping, sparking. Bruk mindre tid på fotballteknisk utførelse.

Mental utvikling

Spillerne i denne alderen er mest opptatt av ballen og seg selv. Forstår lite av abstrakte tanker, bilder og ideer.
Barna har varierende konsentrasjonsevne. Det er vanlig at barna mister konsentrasjonen hvis de ikke er direkte involvert i spillet/
øvelsen.

Konsekvenser

Det bør være få spillere per lag, helst 1-3 spillere. Spillere bør også ha sin egen ball så ofte det lar seg gjøre i øvelser. Trenere bør
ikke bruke tid på å vise samspill, romforhold eller andre abstrakte forhold som ikke gjelder spilleren selv.
Barna bør være mest mulig i aktivitet. Hvis det skal være kø bør denne være så kort som mulig, maks 2-3 stykker per kø.

Hentet fra
Strømsgodset TF sin
læreplan

Trening – utviklingstrekk - 6 år
Fotballferdighet
Utvikle evnen til å bevege seg med og behandle ballen i henhold til spillets retning, spillområde, ledig rom og motspillere (medspillere ikke relevant enda).

Glede - Omtanke - Utvikling

Føre ball og kunne stoppe med ballen under kontroll med begge bein.
Sparke ballen i bestemt retning og med variert kraft.

Fotballfysikk
Utvikle evnen til å bevege seg effektivt gjennom spill, fotballøvelser og leker med ball.

Utvikle evnen til å tilpasse kraftinnsatsen i spark gjennom spill, fotballøvelser og lek med ball.

Fotballmentalitet
Lære spillets regler gjennom smålagsspill små spillområder. Fokus på å score mål og å hindre mål.
Etablere normer og regler. Viktig at barna respekterer treneren og at alle følger med når treneren prater.
Innarbeide rutiner: øktstart (felles samling), felles avslutning etter trening, samt at alle hjelper til med å samle utstyr.

Hentet fra
Strømsgodset TF sin
læreplan

Trening – utviklingstrekk - 7 år
Fotballferdighet
Utvikle evnen til å føre ballen forbi og skjerme/holde ballen unna motstander.

Glede - Omtanke - Utvikling

Hindre/blokkere mål og lære å ta ballen fra motstander.
Evne å føre ballen kontrollert med begge ben. Etter hvert også kunne føre ball med forstyrrelser og med variert hastighet. Spillerne bør kunne vende med ballen og føre
med hensyn til spillets faktorer; spillets retning, motstandere/ledig rom og spillområde (ikke medspillere).
Lære å bryte ballbanen etter pasning/skudd for å ta ballen fra motstander. Bryte foran ballfører for å ta ballen fra motspiller. De må også kunne kroppstakle ballfører for å ta
ballen.

Fotballfysikk
Utvikle evnen til å bevege seg effektivt gjennom spill, fotballøvelser og leker med ball.
Utvikle evnen til å tilpasse kraftinnsatsen i spark gjennom spill, fotballøvelser og lek med ball.

Fotballmentalitet
Lære spillets regler gjennom smålagsspill små spillområder. Fokus på å score mål og å hindre mål.
Etablere normer og regler. Viktig at barna respekterer treneren og at alle følger med når treneren prater.
Innarbeide rutiner: øktstart (felles samling), felles avslutning etter trening, samt at alle hjelper til med å samle utstyr.

Hentet fra
Strømsgodset TF sin
læreplan

Trening – utviklingstrekk - 8-9 år
Kampformat: 5-er
Fysiologisk
utvikling

Ved god trening og mye utforskning har barna stort potensial for utvikling av motoriske ferdigheter.

Konsekvenser

Bruk mye tid i bevegelse. Aller best er varierte fotballbevegelser.

Glede - Omtanke - Utvikling

Spillere kan feilvurdere ballbaner, hastigheten på baller osv. pga. underutviklet dybdesyn. Spesielt er headeferdigheten umulig å
utvikle skikkelig. Tillat barn å være mye i aktivitet.
Mental utvikling

I denne alderen utvikler barna en større forståelse for grupper, gruppenormer og roller. De forstår mer av mellommenneskelige
forhold. De blir også trygge ved faste rutiner og regler.
Mennesker f.o.m. denne alderen motiveres av autonomi. Det vil si medbestemmelse, følelsen av å ha en rolle og identitet.
Forbilder står sterkt.

Konsekvenser

Spillere bør involveres i beslutninger. Spesielt bør en la spillere utvikle sin egen identitet, både som mennesker og som
fotballspillere. Trener bør være bevisst på hvilke forbilder spillerne har for å bruke dette i motivering/påvirkning.

Hentet fra
Strømsgodset TF sin
læreplan

Trening – utviklingstrekk - 8 år
Fotballferdighet
Mestre å gjøre banen stor (bredde) i angrep. Bevege seg slik at man er mottakelig for pasninger. Bruke pasninger som virkemiddel for å skape gjennombrudd og mål.
I forsvar skal man gjøre banen liten (korte avstander), markere opp spillere uten ball og ha beredskap (2.forsvarer) bak førsteforsvaren. Alltid sikre han som presser.

Glede - Omtanke - Utvikling

Trene på korte pasninger langs bakk som treffer føttene til medspiller i bevegelse, med forstyrrelse (motstand) og med begge bein.
Mestre å motta pasninger langs bakken fra forskjellige retning, med ulik kraft og med begge bein.

Fotballfysikk
Utvikle evnen til å bevege seg effektivt gjennom spill, fotballøvelser og leker med ball.
Utvikle reaksjonsevnen gjennom spill, fotballøvelser og leker.

Fotballmentalitet
Lære spillets regler gjennom smålagsspill små spillområder. Fokus på å score mål og å hindre mål.
Etablere normer og regler. Viktig at barna respekterer treneren og at alle følger med når treneren prater.
Innarbeide rutiner: øktstart (felles samling), felles avslutning etter trening, samt at alle hjelper til med å samle utstyr.

Hentet fra
Strømsgodset TF sin
læreplan

Trening – utviklingstrekk – 9 år
Fotballferdighet

Mestre å gjøre banen stor (bredde og dybde) i angrep. Bevege seg slik at man er mottakelig for pasninger. Bruke pasninger som virkemiddel for å skape gjennombrudd og
mål. Bevegelse fremover i banen for å skape muligheter for å score.
I forsvar skal man gjøre banen liten (korte avstander), markere opp spillere uten ball og ha beredskap (2.forsvarer) bak førsteforsvaren. Alltid sikre han som presser.

Glede - Omtanke - Utvikling

Trene på korte pasninger langs bakk som treffer føttene til medspiller i bevegelse, med forstyrrelse (motstand) og med begge bein.

Mestre å motta pasninger langs bakken fra forskjellige retning, med ulik kraft og med begge bein.
Evne å avslutte på mål fra forskjellige vinkler, stillestående og i fart med begge bein.

Fotballfysikk
Utvikle evnen til å bevege seg effektivt gjennom spill, fotballøvelser og leker med ball.

Utvikle reaksjonsevnen gjennom spill, fotballøvelser og leker.

Fotballmentalitet
Lære spillets regler gjennom smålagsspill små spillområder. Fokus på å score mål og å hindre mål.
Etablere normer og regler. Viktig at barna respekterer treneren og at alle følger med når treneren prater.
Innarbeide rutiner: øktstart (felles samling), felles avslutning etter trening, samt at alle hjelper til med å samle utstyr.

Hentet fra
Strømsgodset TF sin
læreplan

Trening – utviklingstrekk - 10-11 år
Kampformat: 7-er
Fysiologisk
utvikling

Barn vil i denne alderen oppleve en forbedring av finmotorikk og koordinasjon. Denne modningen kan effektiviseres og
spesialiseres gjennom systematisk trening. Uten riktig påvirkning i denne fasen vil ikke barnet kunne realisere sitt «motoriske
potensial.»

Konsekvenser

Fotballtrening bør (som alltid) være spesifikt rettet mot fotball ved at treningen skjer med ball i en spillkontekst. Dette sikrer
utfordringer som er relevant for fotballspesifikk utvikling av motorikken. Spillerne bør hele tiden utfordres motorisk. Dette betyr
at spillere som er tidlig utviklet motorisk må få mer krevende oppgaver enn spillere som er senere utviklet.
Motorisk trening bør skje i korte sekvenser ofte istedenfor lange sekvenser en sjelden gang.

Mental utvikling

Spillere vil i denne alderen utvikle evnen til å tenke abstrakt og forstå mye er av samspillet og romforholdene i fotballspillet.
Spillerne er også mer modne for verbal instruksjon.
Barn i denne alderen både 1) opptatt av rettferdighet, lov og orden og 2) begynner å bli bevisst på sosiale systemer.

Konsekvenser

Trenerne kan utvikle spillernes spilleforståelse gjennom spill på større arealer med flere med- og motspillere. Trenere kan også
arbeide med samarbeid internt i ledd eller for spillere i samme område/på samme side.
Trenere bør være bevisst hvordan de behandler spillerne de har ansvar for. Spillere bør behandles rettferdig, under de samme
reglene, men ikke alltid likt.

Glede - Omtanke - Utvikling

Hentet fra
Strømsgodset TF sin
læreplan

Trening – utviklingstrekk – 10 år
Fotballferdighet

Evne å gjøre banen stor (bredde og dybde) i angrep. Viktig å kunne bevege seg for å være mottakelig for pasning, bruke pasninger som virkemiddel for å skape
gjennombrudd og mål, samt bevege seg fremover i banen for å skape mulighet for å score.
I forsvar må spillerne evne å markere/dekke farlig rom, ha sikring bak førsteforsvarer og forstå at ALLE bidrar i forsvarsspillet.

Glede - Omtanke - Utvikling

Evne å spille baller langs bakken og i lufta, på fot og i rom.
Evne å slå innlegg langs bakken, i lufta, på spiller og i rommet mellom forsvar og keeper.

Fotballfysikk
Utvikle evnen til å bevege seg effektivt gjennom spill, fotballøvelser og leker med ball.

Utvikle reaksjonsevnen gjennom spill, fotballøvelser og leker.
Utvikle bevegelsesrytmen og balansen gjennom spill, fotballøvelser og leker.

Fotballmentalitet
Lære spillets regler gjennom å spille selv eller se på andre spillere (eldre lag i klubb, Strømsgodset eller lag på TV).
Innarbeide rutiner med felles samling før økt, korte felles pauser (uten foreldre), pauseprat med lagkamerater i spillsekvenser, hente baller underveis i øvelser og avslutte
med felles samling og rydde utstyr.
Definere lagets «egne» regler; «innsats er det viktigste», «trening er like viktig som kamp» eller feks «alle er like viktige for å vinne kamper».

Hentet fra
Strømsgodset TF sin
læreplan

Trening – utviklingstrekk – 11 år
Fotballferdighet

Utvikle forståelsen for roller og rollenes generelle oppgaver i angrepsspillet med keeperen og de tre leddene; forsvars-, midtbane- og angrepsledd. I tillegg forstå rollene
sentralt og på sidene. Evne å bevege seg uten ball for å kunne motta pasninger. Angripe motstanders boks med fart, timing og effektivitet.
Utvikle forståelsen for roller og rollenes generelle oppgaver i forsvarsspillet med keeperen og de tre leddene; forsvars-, midtbane- og angrepsledd. Trenere på dette nivået
bør introdusere 2F (andreforsvarer) og 3F (tredjeforsvarer, resten av laget). Evne å posisjonere og beveges eg for å hindre mål og vinne ball. Spillerne må kunne forsvare
egen boks med vilje, fysikk og effektivitet.

Glede - Omtanke - Utvikling

Spillere på dette nivået burde øve på alle delferdigheter, men trigges mer på fart i teknisk gjennomføring og presisjon.

Fotballfysikk
Utvikle evnen til å bevege seg effektivt gjennom spill, fotballøvelser og leker med ball.
Utvikle reaksjonsevnen gjennom spill, fotballøvelser og leker.
Utvikle bevegelsesrytmen og balansen gjennom spill, fotballøvelser og leker.

Fotballmentalitet
Lære spillets regler gjennom å spille selv eller se på andre spillere (eldre lag i klubb, Strømsgodset eller lag på TV).
Innarbeide nye rutiner og skape et miljø for å ha pauseprat med lagkamerater i spillsekvenser, hente baller i pausene til øvelser, ha korte drikkepauser (jogge til og fra
flaska) og gi hverandre positive tilbakemeldinger underveis i økta.
Introdusere spillerne for mestrings- og læringsorientert tilnærming der alle tenker på utvikling. «Du skal bli bedre enn du var i går». Jobbe med selvregulering- «hva er det
vi/jeg skal bli bedre på i dag? Hvordan får jeg/vi til det?»

Hentet fra
Strømsgodset TF sin
læreplan

Trening – utviklingstrekk - 12-13 år
Kampformat: 9-er
Fysiologisk
utvikling

Stor endring i kroppens dimensjoner, svært rask lengdevekst, kraftigere vekst av muskelmasse (spesielt hos gutter). Dette påvirker
bevegelseskvaliteten negativt.
Pubertal vekstspurt: ♀= 11 – 12 år / ♂= 13 - 14 år. Preges av stor lengdevekst.
Stor forskjell i biologisk alder gjennom puberteten. I en gruppe med 14-åringer kan det være alt fra biologiske 10- til 16-åringer.
De store individuelle forskjellene krever individualisert opplegg.

Konsekvenser

I overgangen fra barn til ungdom er det ikke hensiktsmessig å utvikle koordinasjon. I løpet av denne perioden øker individets
styrke og hurtighet, noe som i kombinasjon med betydelig og plutselig lengdevekst gjør det nødvendig å justere og tilpasse
koordinative ferdigheter på ny. Begrens innlæring av nye, kompliserte bevegelser, bruk perioden til å perfeksjonere og stabilisere
kjente bevegelser.

Mental utvikling

Ungdommer i denne alderen er ofte opptatt av å passe inn i grupper og bruker tid på å definere sin egen rolle i gruppa. De er
opptatt av formelle og uformelle normer i gruppene.

Konsekvenser

Trenere bør prøve å legge merke til hvilke kvaliteter hver enkelt spiller har. På denne måten kan trenerne hjelpe utøveren å bli
bevisst sin egen atferd og rolle i gruppa. Trenere i dette alderssegmentet har veldig stor påvirkning på miljøet i gruppa og bør være
bevisst på hvilken kultur gruppa utvikler.

Glede - Omtanke - Utvikling

Hentet fra
Strømsgodset TF sin
læreplan

Trening – utviklingstrekk – 12 år
Fotballferdighet
12-åringer skal utvikle evnen til å omstille raskt fra angrep til forsvar, og bidra til gjenvinning av ballen så fort som mulig. De skal utvikle evnen til å holde høy
pasningskvalitet og utføre bevisste førstetouch i form av gode mottak eller medtak.

Glede - Omtanke - Utvikling

12-åringer skal være bevisste på spillefasene etablert angrep og forsvar, overgangen fra angrep til forsvar og motsatt, og dødballer.
Spillere i denne alderen burde kunne mestre hele det «tekniske alfabetet», men skal fortsette å øve på å bli enda bedre på de forskjellige delferdigheten med et bevisst
forhold til styrker og svakheter. De skal kunne utøve angreps- og forsvarshandlinger med begge bein.

Fotballfysikk
Spillere i denne biologiske alderen skal trene agility og utvikle sine koordinative egenskaper.
Spillere i denne biologiske alderen skal starte arbeidet med skadeforebyggende styrketrening.

Fotballmentalitet
Spillere i denne alderen skal være bevisste på hva det vil si og være Lier-spiller. De skal ha et bevisst forhold til Lier sine verdier og hva de betyr i praksis.
Spillere i denne alderen skal ha mestrings- og læringsorientert tilnærming der alle tenker på utvikling. «Du skal bli bedre enn du var i går». Jobbe med selvregulering- «hva
er det vi/jeg skal bli bedre på i dag? Hvordan får jeg/vi til det?»
Spillere på dette nivået skal utvikle «vinnerskaller». Bli gode på å konkurrere. Lære å vinne gjennom å tenke på hvilke konkrete tiltak som skal til for å vinne/snu/forsvare
et kampbilde. Dette går ikke imot «mestringsklima», det er en del av å lære og mestre.

Hentet fra
Strømsgodset TF sin
læreplan

Trening – utviklingstrekk – 13 år
Fotballferdighet
13-åringer skal karakterisere av en unik evne og vilje til å gjenvinne ballen raskt etter balltap, ha en god pasningskvalitet og bli enda bedre på å utføre bevisste førstetouch.
13-åringer skal være bevisste på spillefasene etablert angrep og forsvar, overgangen fra angrep til forsvar og motsatt, og dødballer.

Glede - Omtanke - Utvikling

Spillere i denne alderen burde kunne mestre hele det «tekniske alfabetet», men skal fortsette å øve på å bli enda bedre på de forskjellige delferdigheten med et bevisst
forhold til styrker og svakheter. De skal kunne utøve angreps- og forsvarshandlinger med begge bein.

Fotballfysikk
Spillere i denne biologiske alderen skal trene agility og utvikle sine koordinative egenskaper.
Spillere i denne biologiske alderen skal starte arbeidet med skadeforebyggende styrketrening.

Fotballmentalitet
Spillere i denne alderen skal være bevisste på hva det vil si og være Lier-spiller. De skal ha et bevisst forhold til Lier sine verdier og hva de betyr i praksis.
Spillere i denne alderen skal ha mestrings- og læringsorientert tilnærming der alle tenker på utvikling. «Du skal bli bedre enn du var i går». Jobbe med selvregulering- «hva
er det vi/jeg skal bli bedre på i dag? Hvordan får jeg/vi til det?»
Spillere på dette nivået skal utvikle «vinnerskaller». Bli gode på å konkurrere. Lære å vinne gjennom å tenke på hvilke konkrete tiltak som skal til for å vinne/snu/forsvare
et kampbilde. Dette går ikke imot «mestringsklima», det er en del av å lære og mestre.

Hentet fra
Strømsgodset TF sin
læreplan

Trening – utviklingstrekk - 14-15 år
Kampformat: 11-er
Fysiologisk
utvikling

Stor endring i kroppens dimensjoner, svært rask lengdevekst, kraftigere vekst av muskelmasse (spesielt hos gutter). Dette påvirker
bevegelseskvaliteten negativt.
Pubertal vekstspurt: ♀= 11 – 12 år / ♂= 13 - 14 år. Preges av stor lengdevekst.
Stor forskjell i biologisk alder gjennom puberteten. I en gruppe med 14-åringer kan det være alt fra biologiske 10- til 16-åringer.
De store individuelle forskjellene krever individualisert opplegg.

Konsekvenser

I overgangen fra barn til ungdom er det ikke hensiktsmessig å utvikle koordinasjon. I løpet av denne perioden øker individets
styrke og hurtighet, noe som i kombinasjon med betydelig og plutselig lengdevekst gjør det nødvendig å justere og tilpasse
koordinative ferdigheter på ny. Begrens innlæring av nye, kompliserte bevegelser, bruk perioden til å perfeksjonere og stabilisere
kjente bevegelser.

Mental utvikling

I denne alderen motiveres mange idrettsutøvere av tanken om ekspertiseutvikling. Det å utvikle ekspertise i sin egen idrett er viktig
for personen. Mange knytter også sin personlige identitet tett til rollen som idrettsutøver.

Konsekvenser

Som fotballtrenere må man jobbe for å legge til rette for at utøverne en er trener for har mulighet til å nå målene sine. Samtidig er
det viktig at utøvere utvikler en personlig identitet utenfor banen.

Glede - Omtanke - Utvikling

Hentet fra
Strømsgodset TF sin
læreplan

Trening – utviklingstrekk – 14 år
Fotballferdighet
14-åringer skal karakterisere av en unik evne og vilje til å gjenvinne ballen raskt etter balltap, ha en god pasningskvalitet og bli enda bedre på å utføre bevisste førstetouch.
14-åringer skal være bevisste på spillefasene etablert angrep og forsvar, overgangen fra angrep til forsvar og motsatt, og dødballer.

Glede - Omtanke - Utvikling

Spillere i denne alderen burde kunne mestre hele det «tekniske alfabetet», men skal fortsette å øve på å bli enda bedre på de forskjellige delferdigheten med et bevisst
forhold til styrker og svakheter. De skal kunne utøve angreps- og forsvarshandlinger med begge bein.

Fotballfysikk
Spillere i denne biologiske alderen skal trene agility og utvikle sine koordinative egenskaper.
Spillere i denne biologiske alderen skal starte arbeidet med skadeforebyggende styrketrening.

Fotballmentalitet
Spillere i denne alderen skal være bevisste på hva det vil si og være Lier-spiller. De skal ha et bevisst forhold til Lier sine verdier og hva de betyr i praksis.
Spillere i denne alderen skal ha mestrings- og læringsorientert tilnærming der alle tenker på utvikling. «Du skal bli bedre enn du var i går». Jobbe med selvregulering- «hva
er det vi/jeg skal bli bedre på i dag? Hvordan får jeg/vi til det?»
Spillere på dette nivået skal utvikle «vinnerskaller». Bli gode på å konkurrere. Lære å vinne gjennom å tenke på hvilke konkrete tiltak som skal til for å vinne/snu/forsvare
et kampbilde. Dette går ikke imot «mestringsklima», det er en del av å lære og mestre.

Hentet fra
Strømsgodset TF sin
læreplan

Trening – utviklingstrekk - 16-19 år
Kampformat: 11-er
Fysiologisk
utvikling

Alle kroppens organsystemer er tilnærmet ferdig utviklet.

Konsekvenser

Før 17-18 års-alderen har alle spillere varierende biologisk alder. Treningshverdagen bør dermed individualiseres med bakgrunn i
dette. Fra og med 18-årsalderen trenger man ikke ta store hensyn til varierende biologisk alder.

Mental utvikling

Etterhvert begynner ungdommer å utvikle en mer definert og stabil personlighet. Evnen til selvrefleksjon
forbedres.

Konsekvenser

Trenere bør involvere spillere i større og større grad i planlegging og evaluering av eget treningsarbeid. Trenere bør hjelpe
spillerne med å bruke sin egen personlighet og sine egne kvaliteter mest mulig positivt i treningsgruppa.

Glede - Omtanke - Utvikling

Hentet fra
Strømsgodset TF sin
læreplan

Trening – utviklingstrekk – 15-19 år
Fotballferdighet

15-19 åringer skal karakterisere av en unik evne og vilje til å gjenvinne ballen raskt etter balltap, ha en god pasningskvalitet og bli enda bedre på å utføre bevisste
førstetouch.

Glede - Omtanke - Utvikling

Spillere i denne alderen skal mestre og være bevisst på sin rolle på banen.

Spillere i denne alderen skal ha et bevisst forhold til å justere handling/atferd i henhold til resultat, tidspunkt og klima i kamp/trening.
Spillere i denne alderen burde kunne mestre hele det «tekniske alfabetet», men skal fortsette å øve på å bli enda bedre på de forskjellige delferdigheten med et bevisst
forhold til styrker og svakheter. De skal kunne utøve angreps- og forsvarshandlinger med begge bein.

Fotballfysikk
Spillere i denne biologiske alderen skal trene agility og utvikle sine koordinative egenskaper.
På dette alderstrinnet skal spillerne ha gode rutiner for skadeforebyggende styrketrening.
På dette alderstrinnet skal spillere evne å gjenta kvalitetsaksjoner i hele 90 minutter.

Fotballmentalitet
Spillere i denne alderen skal være bevisste på hva det vil si og være Lier-spiller. De skal ha et bevisst forhold til Lier sine verdier og hva de betyr i praksis.
Spillere i denne alderen skal ha mestrings- og læringsorientert tilnærming der alle tenker på utvikling. «Du skal bli bedre enn du var i går». Jobbe med selvregulering- «hva
er det vi/jeg skal bli bedre på i dag? Hvordan får jeg/vi til det?»
Spillere på dette nivået skal utvikle «vinnerskaller». Bli gode på å konkurrere. Lære å vinne gjennom å tenke på hvilke konkrete tiltak som skal til for å vinne/snu/forsvare
et kampbilde. Dette går ikke imot «mestringsklima», det er en del av å lære og mestre.

Hentet fra
Strømsgodset TF sin
læreplan

Trening - øvelsesdesign
Glede - Omtanke - Utvikling

• Mesteparten av en fotballtrening bør bestå av spilløvelser som inkluderer: spillretning, mål, spillets
dynamikk og med- og motspillere.
• Noen ganger kan det være lurt å manipulere faktorene for å fremprovosere situasjoner/spillfaser.

Eksempel på en «manipulert» spilløvelse som skal forsterke situasjoner der man må stenge pasningsveier og
jobbe med soneforsvars-prinsipper. Hentet fra Coop LierAkademiet.

Trening – øvelsesdesign - eksempel
• I soneforsvar ønsker vi å stenge pasningsveier med gode dybdeforhold og korte
avstander (konsentrering).
• Vi kan se for oss at spillerne har hver sin «gate» og at man ikke benytter seg av
plassbytter.
• Hvis motstander spiller ballen til en «annen gate», er det spilleren i den gaten
som skal frem og presse. Spilleren som var i press må ta skynde seg tilbake inn
i «leddet sitt» for å forsvare rommet man forlot idet han presset i situasjonen
før.
• Vi ønsker å lede motstanderen sitt spill utover og mot sidelinjene, vekk fra
sentrum hvor man har flere spillmuligheter og er nærmere vårt mål. Ingen
pasninger skal mellom oss, de skal på utsiden slik at vi er på «riktig side».
• Disse faktorene setter føringer for hvordan vi designer øvelsen.

Eksempelet fortsetter på neste side.

Glede - Omtanke - Utvikling

Trening – øvelsesdesign - eksempel
• I denne øvelsen er ett ledd på hvert lag låst i hver sin halvdel av
«spillområdet». Deres oppgave er å spille pasninger i mellom seg til de finner
en åpning hvor de kan sentre til frontleddet som er plassert i «endesonen».
Pasningen må skje langs bakken. Leddet i motsatt halvdel av spillområdet må
forflytte seg og bruke «soneprinsipper» for å stenge av pasningsveien. Man
kan ikke presse motstander i spillområdet.

Glede - Omtanke - Utvikling

• Hvis forsvarende lag bryter en pasning skal de også prøve å nå sitt lag i deres
endesone på samme måte. Lykkes man med å sentre til endesonen må
frontspillerne (helst to) spille en pasning før de kan score i mål med keeper
eller i et småmål. (Her kan man benytte seg av stort mål eller to småmål.
• Forsvarsleddet som har «sluppet inn» en pasning må skynde seg inn i
endesonen og hindre scoring. Det at frontspillerne må spille en pasning før de
kan skyte gjør at forsvarende lag har en mulighet til å «rydde» opp, og det
fremprovoserer momentet om å «komme seg på riktig side» etter å ha sluppet
gjennom en gjennombruddspasning.

Coachingmomenter: rask forflytning i «press», ta ut dybde kjapt etter at pasningen går til en annen «gate»,
sideforskyvning og komme seg raskt på riktig side etter gjennombrudd.

Trening - egentrening
Glede - Omtanke - Utvikling

• Under egentrening er man ofte begrenset med tanke på å gjøre øvelser så kamplike som mulig. Likevel
burde man strekke seg så langt man klarer etter å få med så mange faktorer fra kampen som mulig, om
man er alene eller med et par venner på banen.

Eksempel – 3 spillere – 1v1

2F

1A

1F

Ballfører (1A) velger når øvelsen starter. 1A skal drible 1F på andre siden og score i småmål. Bak 1A starter 2F og skaper
tidspress. Klarer 2F og ta igjen 1A blir det 1v2 i stedet for 1v1. Dette fremprovoserer at man må drible/føre i høy hastighet. Klarer
motstanderne å ta ballen skal de score i andre enden. Her er det lurt å ta det rolig i pausene ettersom 1v1-situasjoner er veldig
belastende. Denne øvelsen kan sjekke av alle spillfaktorene bortsett fra at 1A ikke har noen medspillere å forholde seg til.

Trening - egentrening

Eksempel – 2-3 spillere – skudd/blokkering/keeper- trening
• 1F setter i gang øvelsen ved å sentre til 1A. 1A skal
komme til avslutning så fort som mulig enten ved å
skyte med en gang eller drible 1F som løper i press for å
takle/blokkere.
• Keeper og 1F prøver å hindre scoring. Vinner de ballen
kan de enten klarere ballen eller score i et
småmål/driblelinje i andre enden av spillområdet.
• Viktig at keeper og 1F forstår at å hindre scoring er
viktigere enn at de klarer å score selv.
• Denne øvelsen kan alternativt gjøres uten keeper med
kjegler i hjørnene for å simulere at avslutninger skal ned
i hjørnet. Avstanden mellom 1A og 1F kan justeres for
endre vanskelighetsgraden.
• Denne øvelsen har alle spillfaktorene bortsett fra
medspiller for 1A.

1A
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1F
K

1F

Keeper

1A

Driblelinje

Fagstoff
• Denne delen av læreplanen fokuserer på faglige prioriteringer; landslagsskolen, prinsipper
vi skal følge i Lier IL, selvregulering og trenerprinsipper.

Glede - Omtanke - Utvikling

Fagstoff - Spillfasene
• Med «landslagsskolen» har NFF delt opp
spillet i angrepsfasene A1-A3 og
forsvarsfasene F1-F3, i tillegg til
nulltilstand og dødballer.
• Vi kan forenkle landslagskolen ved å si at
«enten så er du i forsvar (motstander har
ballen) eller så er du i angrep (laget ditt har
ballen. I enkelte tilfeller vet du ikke hvem
som har kontroll/eierskap over ballen og vi
kan omtale situasjonen som «nulltilstand».
• Dødballene deles inn i igangsetting og
truende etter hvor stor sjanse det er for at
man kan lage scoringssituasjoner ut av
dødballen.

Glede - Omtanke - Utvikling

UBALANSE

UBALANSE

TRUENDE
DØDBALL

A3

F3
Vinne ball

A2

F2
Tape ball

F1

A1
I GANGDØDBALL

BALANSE

BALANSE

Utdrag fra LierAkademi-teori – «NFF landslagsskolen»

Vedlegg - landslagsskolen
Glede - Omtanke - Utvikling

A1: Bearbeiding
Kjennetegn:
Vår ball – motstander
på plass som hindrer
oss i å nå alle
prioriterte rom

Oppnå numerisk og posisjonelt overtak rundt ballen og i sentrum av banen
gjennom å:
•
•
•
•

Mål i fasen:
1) Sette opp ballfører
som kan nå (alle)
prioriterte rom
2) Nekte motstander
ballvinning i gunstige
områder

•
•

Hurtig komme til definerte utgangsposisjoner med riktig kroppsstilling.
Sette ballen i gang kjapt hvis mulig og gunstig
Vurdere risiko ut fra motstanderens press-spill; spille gjennom når vi kan, slå over når vi
må
Hurtig (og uten stress) spille gjennom eller bevisst flytte på motspillere.
Touchbevissthet (tempo og uforutsigbarhet)
Spille ”opp og ned” og ”inn og ut” istedenfor rundt.
Ro (med ball), åpne (i førstetouch) og true (med blikk og fot).

A2: Inn i prioriterte
rom
Kjennetegn:
Ballfører som kan nå
(alle) prioriterte rom
Mål i fasen:
1) Trenge inn rom der
vi kan skape direkte
trusler i motstanders
boks
2) Nekte motstander
ballvinning i gunstige
områder

Forsterke og utnytte posisjonelt overtak rundt ballen og i sentrum av banen gjennom å:
•
•
•
•
•

True flere rom samtidig, med blikk, ball og bevegelse – og spille framover med
kontroll så snart muligheten byr seg
Ha stor bevegelse – initiativ forbi og foran ballfører.
Straffe motstandere som støter ut eller har feil kroppsstilling.
Vende spillet hvis motstander rekker å flytte over.
Beredskap bak ball
Gjenvinning: vi går fra «lange og brede» til korte og smale».
Retur til A1: Dybde og spillbarhet bak ballfører

A3: Score mål
Kjennetegn:
Ballfører som
direkte kan skape
trusler i
motstanders boks
Mål:
1) Komme til
avslutning – score
mål
2) Gjenvinning

Oppnå posisjonelt overtak rundt ballen og i områdene hvor det scores mål fra
gjennom å:
•

Samtidige, truende og eksplosive bevegelser foran og forbi ballføreren
(andrebevegelse, tredjemannsløp og mot–fra / fra-mot).
• Søke å trenge igjennom før spill rundt:
1) Avslutning på mål.
2) Spille igjennom bakre ledd.
3) Spille rundt – kombinasjonsspill sidekorridor og/eller innlegg for å komme oss
inn i boksen
Ved innlegg:
• Inn i boks og posisjonering innenfor stolpene med minimum tre spillere
• Tålmodighet for å vinne scoringsrom
• Skjære foran eller inn på blindside
• Offervilje for å komme først på ballen
• Distinkte og besluttsomme avslutninger. Ett touch eller to touch med kort ladetid
• Alltid jakte på returer og andreballer i boksen
• Nok spillere bak ball og i riktig posisjon i beredskap for umiddelbar gjenvinning

F1: Styre, lede og
presse

Hindre motstander i å oppnå numerisk og posisjonelt overtak rundt ballen
og i sentrum av banen gjennom å:

Kjennetegn:
Vi er på plass.
Motstander kan ikke nå
alle prioriterte rom.

•
•

Mål i fasen:
1. Vinne ball
2. Hindre at motstander
kommer i posisjon til å
nå prioriterte rom

•
•

•

Hurtig komme til definerte utgangsposisjoner med riktig kroppsstilling
Reagere hurtig og samla på tydelig definerte pressesignaler som
støttepasning, feilvendt spiller, ball til back etc.
Holde laget kompakt (kort og smalt) gjennom hurtig forflytning av
lagdelene.
Ta ansvar for spillere foran oss i hver vår sone når vi presser høyt.
Senke oss samlet og hindre tilgang på prioriterte rom dersom vi
mister/ikke har press på ballføreren

F2: Hindre tilgang på
prioriterte rom
Kjennetegn:
Vi er delvis på plass eller
ligger lavt. Motstander
kan nå prioriterte rom
Mål i fasen:
1. Nekte motstander
kontroll i rom hvor de
direkte kan skape
trusler i vår boks
2. Gjenopprette full
balanse og komme oss
inn i F1 igjen

Hindre motstander i å forsterke og utnytte posisjonelt overtak rundt ballen og i sentrum
av banen gjennom å:
•

Tydelig i romprioriteringen; motstanderen skal nektes all form for ballkontroll mellom oss og
inn bak oss. Være tålmodige med tanke på pressejobben. Å nekte kontrollerte
fremoverpasninger er viktigere enn å vinne ball

•

Lese romforhold og ballførers blikk og fot. Falle av og pumpe ut kombinert med at vi
sideskyver

•

Støte ut med spillere bak ball for å holde 1A feilvendt

•

Ha angrepsberedskap hos spiller(e) som (etterhvert) havner foran ballen – de skal posisjonere
seg for klareringer og identifisere evt. kontringsmuligheter

•

Være på å jakt etter muligheter for F1, og reagere hurtig og samla på tydelig definerte
pressesignaler som støttepasning, feilvendt spiller, ball til back etc

F3: Hindre mål
Kjennetegn:
Motstander kan skape
direkte trusler mot vår
boks
Mål i fasen:
1) Hindre mål og
avslutninger på mål
2. Angrepsberedskap

Oppnå numerisk og posisjonelt overtak rundt ballen og i områdene hvor det
scores mål fra gjennom å:
Ved ball i mellomrommet sentralt:
• Stenge tilgang på bakrom gjennom å falle samla og sentrere med bakre ledd.
• Hente med spillere foran ballen
• Systematisk samspill mellom keeper og utespillere hva angår å blokkere skudd og dekke hjørner
Ved ball i sidekorridor:
• Blokkere eller hindre innlegg/pasning rundt for spiller(e) som er i press
• Ta kontroll på området mellom spiller(e) i press og første stolpe med én spiller.
• Ta kontroll foran eget mål gjennom posisjonering innenfor stolpene med minimum fire spillere samt
keeper.
• Kroppsstilling og offervilje for å komme først på ballen
• Markering og klareringsjakt til situasjonen er avklart
•
Ha angrepsberedskap hos spiller(e) som er foran ballen – de skal posisjonere seg for klareringer og identifisere
evt. kontringsmuligheter

Fagstoff - fotballprinsipper
Glede - Omtanke - Utvikling

• For å forstå landslagsskolen og de forskjellige fasene må man ha en forståelse av de ulike rommene.
• I følge landslagsskolen er «prioritert rom» bakrom og sentralt mellomrom. Dette er fordi det er her det
oftest scores mål. I forsvar vil man derfor hindre tilgang til «prioritert rom» eller området som mange
omtaler som «slottet» rundt 16 m. I angrep er målet og ankomme dette rommet slik at man kan score mål
(A3).

Fagstoff - fotballprinsipper
Glede - Omtanke - Utvikling

• I Lier IL Fotball ønsker vi å forsvare oss samlet med korte avstander. Vi forsvarer oss ved å «hindre rom».
I angrep har vi større grad av bredde og dybde for å «skape rom».

Fagstoff - fotballprinsipper
• I angrep ønsker vi full bredde på begge sider når vi
har ballen sentralt i banen. I forsvar ønsker vi å
forsvare oss sentralt.
• Om ballen er på en av sidene vil vi opprettholde
noe bredde på motsatt side når vi er i angrep, men
vi vil ha spillerne noe lenger inn på banen i tilfelle
vi mister ballen (forsvarsberedskap).
• Forsvarende lag forsvarer seg i 2/3 av banen når
ballen er på siden. Motsatt side og motsatte rom er
ikke farlig på dette tidspunktet.
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Fagstoff - fotballprinsipper
Glede - Omtanke - Utvikling

• Hvis ballen klareres høyt i luften sentralt i banen er det uvisst hvilke lag som har ballen (nulltilstand). Her
burde man prioriterer forsvarsberedskap i tilfelle motstanders lag vinner ballen. I eksempelet under er
begge lag «forberedt» på å forsvare seg med bakre ledd og midtbanespillere. Kantene «jukser» noe og er i
«angrepsberedskap».

Fagstoff - fotballprinsipper
Glede - Omtanke - Utvikling

• I Lier IL Fotball ønsker vi å være gode til å dominere spillet sentralt i banen. Fra sentrum har vi tilgang til alle rom med gode vinkler og
vi er nærmere mål.
• På sidene ønsker vi å være gode på relasjoner mellom sidespillerne; back og kant. Om sidene var delt i 2 korridorer ønsker vi at back og
kant befinner seg i hver sin korridor når vi har flyttet spillet høyere i banen.
• Om kanten går innover kan backen «gå» på utsiden. Om kanten går bredt kan backen gå på innsiden og for eksempel starte ett løp
mellom motstanders back og midtstopper.

Fagstoff - fotballprinsipper
Glede - Omtanke - Utvikling

• Spillere i Lier IL skal gjenkjenne «pressmomenter» der det er ekstra lurt å gå for å vinne ball.
• Når ballen sentres, eventuelt når man ser at en spiller har tatt valget
å sentre (se på kroppsspråk), bør man gå for å presse ballmottaker.
Ekstra viktig hvis ballen er i luften.
• Ved dårlige eller vanskelig mottak er det lurt å presse.
• Når ballen er ute på sidelinjen er det mindre plass å spille seg ut av
press – enda en mulighet til å gå for å vinne ballen.
• Ved støttepasninger pusher vi ut hele laget for å skape mindre rom
og flytte presset nærmere ballmottaker.

Fagstoff - fotballprinsipper
• Spillere i Lier IL Fotball skal ha et
bevisst forhold til fotballprinsippene.
• Fotballprinsippene er pensum i Coop
LierAkademiet.
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Vedlegg - selvregulering
• I Lier IL Fotball er vi opptatt av å
bli bedre > være gode.
• Vi tror på at et læringsklima er
gunstig for å motivere spillerne til
å spille fotball lengst mulig, flest
mulig.
• Selvregulering og utvikling er
sentrale temaer i Coop
LierAkademiet, men skal også
promoteres på lagsnivå.
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Vedlegg - fotballferdigheten
Glede - Omtanke - Utvikling
Oppfatte

Taktikk/
VALG

Vurdere

Situasjon

Bestemme

FOTBALLFERDIGHET
Teknikk/
UTFØRELSE

Handle

Løsning

Trenere
Glede - Omtanke - Utvikling

• Trenere i Lier IL Fotball skal bli gode på organisering, skape god aktivitet, coaching og fotballfaget.

Trenere - organisering
• Øktene er godt planlagt og organisert.
• Trenere i Lier IL fokuserer på gode på rutiner; felles oppstart, oppvarming på samme
sted, samling før- og etter økt.
• Det blir brukt lite tid mellom øvelser og man kommer raskt i gang med aktivitet.

Morten Mundal, trenerutvikler i NFF Buskerud fra Lier IL Fotball.

Glede - Omtanke - Utvikling

Trenere - aktiviteten
Glede - Omtanke - Utvikling

• Tar utgangspunkt i spillet (fotballkampen).
• All fotballtrening i Lier IL skal sikte mot å så ofte som mulig ta hensyn til følgende faktorer i øvelser:
• Spillets retning: Vi spiller i en retning.
• Mål: Kortsidene har mål.
• Med- og motspillere: Vi har andre spillere å forholde oss til.
• Tid og rom: Vi må forholde oss til ulike tid- og romforhold.
• Spillets dynamikk: Vi må forholde oss til brudd i spillet der man går fra forsvar til angrep og motsatt.

Trenere - coaching
Glede - Omtanke - Utvikling

• ALLE skal få tilbakemeldinger med navnbruk – alle skal føle seg sett på trening og kamp.
• Vi skal være gode til å forsterke det som er positivt. Vi fokuserer på å ha godt humør på feltet.
• Vi gir tilbakemeldinger basert på innsats og øving foran talent. «Bra skudd! Jeg ser at du har øvd masse på det.» > «Du er
god til å skyte!»
• Vi fokuserer på oppgaver (spesielt før kamp) som de kan på tilbakemelding på. Prosess og prestasjon går foran resultat. «I
dag skal du jobbe med å få skuddene ned i hjørnet». > «I dag skal du være god til å skyte».
• «I dag skal vi jobbe med å bli bedre på å vinne tilbake ballen hurtig» > «Denne kampen skal vi vinne.»
• Bli bedre > Være god (forskning viser at de som fokuserer mer på å «bli bedre» ofte presterer bedre enn de som er mer
opptatt av å «være god».
• Med glimt i øyet skal vi tørre å sette krav til de som tåler dette. «Prøv å sett den i ned i hjørnet neste gang» > «Synd det!»
• Være konkret, positiv og enkel i kommunikasjon med spillerne. «Se rundt oss! Er det noen spillere ledig til å markere?» >
«Konsentrer dere!» (Konsentrere oss på hva?)

