
Egentreningsplan LKFK Ungdom - Senior 
 

 
Generelt om egentrening 
  

I disse tider har vi ikke mulighet til å trene sammen, derfor har LKFK lagt opp til enkle og gjennomførbare egentreningsplaner 

for alle spillere i Ungdom- og Seniorfotballen. 

 

Kondisjonstrening og stabilitet/styrke er helt grunnleggende i alle idretter, også i fotball, derfor vil dette være fokus på i 

treningsarbeidet fremover.  

Hver økt skal/bør loggføres. LKFK benytter Olympiatoppens Treningsdagbok. Logg inn her og lag en bruker for å komme i gang! 

 

Opplegget er ikke absolutt låst på dager. Tilpass selv ift hva du kjører når, og antall repetisjoner ifht dagsform. 

Øvelsene skal være godt kjent for de aller fleste av dere. Ta kontakt med din trener, eller spør hverandre om dere lurer på 

utførelsen av øvelsene. 

 

Mål for treningene:  

  
● Forbedre kondisjon  
● Styrke kjernemuskulatur 
● Styrke fotballrelaterte muskelgrupper  
● Holde kropp og hode i gang  

 
 

 

QR link Treningsdagbok LKFK Mars 2020. Toftaker/Strømme 

https://olt-dagbok.nif.no/


 

J13 - Sr.  Mandag  Tirsdag  Onsdag  Torsdag  Fredag 
Lørdag / 
Søndag 

FOTBALL- 
SPESIFIKK 
 

FOTBALLSPESIFIKK TRENING: 
 

Trening for å forbedre tekniske ferdigheter avhengig av dine utviklingsmål. Utføres alle steder du kan trene alene (med ball) 
 

1. Touch     2. Pasning     3. Føring     4. Triksing     5. Ballkontroll     6. Skudd     7. Heading 

FYSISK 
 
 
 
 
 
NB! 
Ukeplan er 
ment som 
forslag 
 

Intervall: 
 
 
Oppvarming  
15 min rolig jogg 
 
Intervall 
15x15 sek 
(15 sek pause mellom 
hvert drag) 
 
PS: Dersom dagsformen 
tillater kjør gjerne en ny 
runde med 15x15  
 
5 min rolig nedjogg 

 
 

Basis: 
 
 
Oppvarming  
løpe ute 15-20 min  
 
Situps 15 x 3  
 
Rygghev 15 x 3 
 
Hoppende Utfall 10 x 3 
  
Klatreplanke 60 sek x 3 
  
Burpies 10 x 3 
 
Båten «Sommerkroppen»  
2 x 90 sek 
 
Skadeforebyggende: 
lyske/hamstring 10 x 2  
(Bruk en hjemme til å hjelpe, eller 
vær kreativ ift utførelse) 

 

  Kondisjon: 
 
 
Langkjøring 
Rolig lang joggetur  
60 minutter 
 

Basis: 
 
 
Oppvarming  
løpe ute 15-20 min  
 
Situps 15 x 3  
 
Rygghev 15 x 3 
 
Hoppende Utfall 10 x 3 
  
Klatreplanke 60 sek x 3 
  
Burpies 10 x 3 
 
Båten «Sommerkroppen»  
2 x 90 sek 
 
Skadeforebyggende: 
lyske/hamstring 10 x 2  
(Bruk en hjemme til å hjelpe, eller 
vær kreativ ift utførelse) 
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