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Lillehammer KFK

Visjon

 Flest mulig – Lengst mulig – Best mulig

Verdi

 LKFK : Lojal – Kvalitet – Forbilde – Kamerat

Sportslige Mål

 Best på spillerutvikling

 Opprykk 2 div innen 2025

Sportslige delmål Barn

 Ha jentelag i alle grender fra og med 1 klasse

 Etablere et godt samarbeid mellom grendelagene fra og med j10

 Skolere spillere til å inneha best mulig basisferdigheter til de når ungdomsfotball

Linker
• www.lkfl.no

• LKFK Sportsplan

• LKFK Klubbhåndbok (under utarbeidelse)

• LKFK Adresseliste
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http://www.lkfl.no/
http://kxweb.no/portal/public/showContentCategory.do?id=948531197
http://kxweb.no/portal/public/showContentCategory.do?id=948523385
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Zsqg-NOLY_qWMhz39O3QbNKAqXCn5cnz3TOAKuppotM/edit#gid=0


Spillerutvikling

+ Trygghet - Bli sett, tatt vare på og inkludert

+ Mestring - Tilrettelagte øvelser og motstand

= Trivsel og utvikling

Prinsipper for spillerutvikling

Følgende overordnede prinsipper er i samsvar med NFFs anbefalinger og 
legger grunnlaget for vår spillerutvikling:

1. Differensiering/ Flytsone

2. Jevnbyrdighet

3. Spesifitet

4. Aktivitet
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Differensiering/ Flytsone
Del inn i ferdighetsnivå på enkeltøvelser på trening. Dette gir rett 
motstand og større grad av mestring. Hold spillere lengst mulig 
Flytsonen. 

Jevnbyrdighet
Organiser jevn motstand i både kamp og trening. 
Dette bidrar til å skape spenning, glede og engasjement. Ingen har glede 
av å vinne 10-0.

Spesifitet
Øv på det vi skal bli gode på, og det vi møter i kamp. Fokuser på «sjef 
over ball» og finn kamplike øvelser. Vi trener alltid med ball.

Aktivitet
Organiser aktivitet med lite venting, mange repetisjoner og mange 
involveringer
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Fokusområder J8

• Lek

• Roter på keeperplass

• Basisteknikk «sjef over ball»

• Smålagsspill

• Kort pasning

• Differensier på øvelser

• Unngå kø - del opp i flere grupper 

• Kom raskt i gang

• Vis, ikke snakk – korte beskjeder

• Repeter – gjenkjenning

• Utvikling fremfor resultat
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Spillerutviklingsmål J8

• Forstå hvordan spille 5`er fotball

• Forstå keeperrolle.

• Slå pasning med begge ben

• Mottak av pasning

• Føre ballen

• Endre retning og vende med ball (eks. Cruyff vending / såle vending)

• Finte (eks. skuddfinte / Cruyff finte)

• Innkast

• Trikse 4 ganger
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Treningsøkta J8

Den ideelle treningsøkta tar utgangspunkt i «Læring i Fotball»

Dette betyr at økta har fokus på Tema, Aktivtets- og Spesifitetsprinsipp.

Hovedramme for gjennomføring av økter:

1. Oppvarming - alene
Øvelser for mental og muskulær forberedelse for økta

2. Situasjonsøving - med
Øvelser hvor det blir mange kamplike situasjoner og repetisjoner

3. Spill - mot
Spill mot mål hvor man gjennom organisering av små lag, trigger frem 
mange relevante situasjoner
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Treneren

• Har ansvar for det ukentlige treningsopplegget

• Arrangerer foreldremøter sammen med lagleder

• Deltar på klubbens trenerforum og andre klubbarrangement

• Er lojal mot retningslinjene i Sportsplan og Klubbhåndbok

• Leder sitt lag i kamp

• Er et forbilde for spillere og foreldre, og følger Fair Play

• Gjennomfører trenerutdanning som LKFK legger til rette for

• Har fokus på spillerutvikling og ikke resultat i kamp
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FAIR PLAY

Fair Play dreier seg om mer enn å unngå gule og røde kort. 

Fair Play handler om hvordan vi oppfører oss mot hverandre, både på 
og utenfor banen.

Alle tilknyttet LKFK har et ansvar for å følge de normer, regler og 
retningslinjer som skaper verdier og holdninger vi kan være stolte av. 
LKFK er opptatt av at alle spillere, trenere, dommere, ledere og 
foreldre engasjerer seg og bidrar til at vi har et fotballmiljø preget av 
trygghet og trivsel.

Sentrale stikkord er:

• Respekt og toleranse for hverandre
• Alle er like verdifulle
• Ta avstand fra rasisme og mobbing
• Respektere dommerens avgjørelser
• Skape et fellesskap som inkluderer alle


