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Tränarutbildning C

6-9 år

Fotbollsglädje

3 mot 3

6-7 år
Individuellt spel

Jag och bollen

9-12 år

Lära för att träna

5 mot 5

8-9 år
Individuellt spel

Jag och bollen

Tränarutbildning B ungdom

13-16 år

Träna för att lära

7 mot 7

10-12 år
10-11 år liten 7mot 7

12 år år stor 7 mot 7

Kollektivt spel med få

spelare.

Medspelare nära

Tränarutbildning A ungdom

9 mot 9

13-14 år
13 år liten 9 mot 9

14 år stor 9 mot 9

Kollektivt spel med flera 

spelare

Medspelare långt ifrån
16-19 år

Träna för att prestera

11 mot 11

15-19 år 

Kollektivt spel med hela 

laget 
Medspelare längst 

ifrån

Spelformer

Ångermanlands fotbollförbund
Spelformer
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Spelarutbildningsplanen är skapad utifrån ett holistiskt synsätt på fotboll. Med holistiskt synsätt menas att fotbollen ses ur ett helhetsperspektiv 

där spelet är centralt och där helheten är mer omfattande än summan av alla delar. Spelaren löser en situation i fotboll genom att samtidigt 

använda delfärdigheterna psykologi, fysiologi, teknik och spelförståelse. Det sker ett samspel/ samverkan/integrering mellan delfärdigheterna 

som ligger till grund för förmågan att uppfatta, värdera, besluta och agera i situationer i spelet. 

Spelet med dess flöde av anfall, försvar och omställningar är utgångspunkten för att träna och lära fotboll. Övningar som utgår från matchen, 

bidrar till att förutsättningar för lärande ökar. Helheten i spelet blir en effektiv inlärningsmetod. Om träningen liknar spelet, ökar möjligheten att 

lära sig färdigheter som teknik och spelförståelse – den så kallade specifitetsprincipen är uppnådd. 

Metodik för tränare

Instruktion Modellinlärning Guided discovery

Berättar om en lösning
Att visa det rätta utförandet. 

Visa själv, låta en spelare visa eller titta på film.

Att vägleda spelare med hjälp av frågor, övningar och 

stöttning som syftar till att spelarna själva ska 

upptäcka och lära sig av egna erfarenheter.

“Jag vill att du ska…” “Titta här, kan du härma detta?”
“Kan du visa mig?”

“Finns det något annat sätt att göra på?”

Ångermanlands fotbollförbund
En helhetssyn på fotboll



PSYKOLOGI LAG SPELARE FOTBOLLSFYS

Engagemang-Motivation 

Uttrycker med ord och/eller 
handling att fotboll är kul.

Vill ha boll fast man tappat den, 
kämpar.

Frågar om tips och råd.

Anfallsspel

Speldjup

Spelbredd

Spelbar

Spelavstånd

Djupledsspel 

Väggspel 

Spelvändning

Uppflyttning

Anfallsspel

Passning

Medtagning

Driva

Vända 

Skjuta

Utmana

Finta, dribbla

Nicka

Fotbollskoordination

de koordinativa 

färdigheterna tränas som 

en del i 

“Förberedelseträning” och i 

färdighets och 

spelövningar.

Kommunikation

Lyssnar på ledare och lagkamrater, 
ögonkontakt

Uppmuntrar, pratar positivt, gör 
tummen upp.

Positivt kroppsspråk.

Försvarsspel

Centrering

Överflyttning

Uppflyttning

Retirering

Försvarsspel

Pressa

Täcka

Markera

Brytning

Tackling

Fotbollssnabbhet

snabbheten tränas som en 

del i Förberedelseträning 

och i färdighets- och 

spelövningar.

Självförtroende-Koncentration

Tror på sig själv och laget.
Låt inte frustration gå ut över laget

Ställer om direkt efter en 
bollförlust.

Målvakt

Rulla/Kasta ut bollen

Passning

Medtagning

Fotbollsrörlighet

Rörligheten tränas i form av 

dynamisk rörlighet som är 

en del i 

Förberedelseträning

Jaget i laget

Kroppskontakt med 
lagkamrater/ledare  (high five, 

klapp på ryggen)
Hälsa på alla vid träning och match, 

ögonkontakt
Ser till att alla är med I gruppen

Fånga bollen

Upphopp och fånga 

bollen

Kasta sig

Boxa bollen

Fotbollsstyrka

Styrka tränas som en del i 

Förberedelseträning

Färdigheter nivå 3

Ångermanlands fotbollförbund
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Förberedelseträning - ”Lite men ofta” - istället för Uppvärmning.

Istället för traditionell uppvärmning bör vi ägna oss åt förberedelseträning. Förberedelseträning innebär att man tränar de 

fotbollsfysiska kvaliteterna samtidigt som man tränar fotbollsfärdigheter  och kroppen förbereds för aktivitet.  Det innebär 

alltså att fotbollsfysen tränas samtidigt som man utvecklar fotbollsfärdigheter i form av teknik och spelförståelse samt att 

man blir uppvärmd. Förberedelseträningen bygger på principen ”lite men ofta”. Genom att man kontinuerligt genomför 

funktionell fotbollsfys får man över lång sikt mycket bra utveckling. Förberedelseträning innehåller 5 fotbollsfysiska 

övningskategorier där man tränar de fysiska kategorierna fotbollskoordination, fotbollsrörlighet, fotbollsstyrka och 

fotbollssnabbhet.

1. Aktivering. (Aktiverande styrkeövningar för främst ben och bål) 

2. Dynamisk rörlighet. (Aktiv och passiv rörlighet, koordination) 

3. Löpteknik. (Löpteknik framåt, bakåt och åt sidan

4. Fotarbete. (Koordination, frekvens och aktionssnabbhet) 

5. Hoppa, landa och löp (Utveckla inbromsnings- och landningsförmåga. Förbättra explosivare fotbollsaktioner. 

Riktningsförändringar och accelerationssnabbhet.) 

Förberedelseträningen genomförs på plan under träning integrerat med första färdighetsövning/spelövningen.  2-4 övningar 

per kategori är lämpligt att genomföra varje träning. Den totala tiden för förberedelseträning blir 20 - 30 min. Se exempel 

på upplägg och program nedan.

Förberedelseträning - exempel:

Vad?

Speluppbyggnad spelbarhet integrerat med fotbollsfys.

Varför?                                                                             

Förbättra passningsspel och fotbollsfys.

Hur?

Spelbarhet, alltid redo.

Kvalitet i varje repetition av FT.

Organisation & Anvisningar

A. Spelövning 5v2 8x12m, två tillslag, 3 min

Aktivering & Dynamisk rörlighet, 3 min 

B. Spelövning 5 v2 8x12m, ett-två tillslag, 3 min

Löpteknik & Fotarbete, 3 min

C. Spelövning 5v2 8x12m, ett-två tillslag, 2x3 min

Hoppa-Landa-Löp, 2 min

ex 5v2 8x12 m, 

ett-två tillslag.

https://youtu.be/4a-eecKptug

Ångermanlands fotbollförbund
Förberedelseträning

https://youtu.be/4a-eecKptug


Spelbredd
Spelbredd

Speldjup framåt

Speldjup bakat

All träningsplanering utgår från 11-manna plan.

Grundförutsättningar i anfallsspel

7

Grundförutsättningarna i anfallsspel är spelbar, spelavstånd, speldjup och spelbredd. Träningar för enskilda grundförutsättningar i anfallsspel finns på Nivå 2.

Speldjup innebär att utnyttja planens längd. Speldjup finns både bakom och framför

bollhållaren. Att spela bollen framåt i djupled innebär att man kommer närmare

motståndarnas mål. Speldjup bakåt är viktigt, då det ger möjligheten att behålla bollen

inom laget då det inte går att passa eller driva framåt. Spelare som tar emot passning

bakåt är alltid rättvänd och kan därför ofta ta bollen framåt efter tillbakaspelet.

Spelbredd innebär att utnyttja hela planens bredd. Genom att i anfallsspelet ha spelare

långt ut på båda kanterna drar man isär motståndarnas lag och skapar ytor till det egna

laget. Ytterbackar och yttermittfältare ansvarar oftast för spelbredd i ett lag.

Spelbarhet Att vara spelbar innebär att vara i en position så att man kan få en passning.

Spelavstånd Det är även bra om man är spelbar på ett bra spelavstånd. Olika spelare

bör vara spelbara på olika avstånd så att bollhållaren kan välja mellan lång eller kort

passning

https://youtu.be/Ck0xWvvo7i0

https://youtu.be/sTuowpBFIcg

https://youtu.be/VczySz7eCHQ

https://youtu.be/Ck0xWvvo7i0
https://youtu.be/sTuowpBFIcg
https://youtu.be/VczySz7eCHQ


Grundförutsättningar i anfallsspel
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1. Förberedelseträning
Färdighetsövning + 

Aktivering, Dynamisk rörlighet, löpteknik, fotarbete, hopp-landa-löp
25 min

2. Grundförutsättningar i anfallsspel
Spelövning

30 min

3. Grundförutsättningar i anfallsspel Spelövning 45 min

Målvaktens roll i speluppbyggnad Integrerad

Engagemang-Motivation 
Uttrycker med ord och/eller handling att fotboll 

är kul.
Vill ha boll fast man tappat den, kämpar.

Frågar om tips och råd.

Total träningstid ´90 min

Ett bra anfallsspel är beroende av att spelarna utnyttjar planens längd och bredd. Medspelarna ska placera sig på olika avstånd från bollhållaren så att han eller 

hon kan nå medspelarna med passningar både längs marken och i luften. Om laget uppfyller de fyra grundförutsättningarna i anfallsspel – spelbarhet, 

spelavstånd, spelbredd och speldjup – ökar sannolikheten för ett framgångsrikt anfallsspel.

Tänk på:

- Kom igång snabbt med övningen

- Få muntliga anvisningar. Visa istället själv eller låt någon spelare visa hur övningen går till.

- Instruera i VAD, VARFÖR, HUR!

- SAMMANFATTA träningen tillsammans med spelarna genom VAD, VARFÖR, HUR!

- Övningsorganisationen i häftet är rekommendationer.

- Anpassa övningsytor, tid, antal spelare till barns behov!

https://youtu.be/TLSWzm0yqPI

https://youtu.be/TLSWzm0yqPI


Träning 1: Anfallsspel - Grundförutsättningar

1. Aktivering 2. Dynamisk rörlighet 3. Löpteknik 4. Fotarbete 5. Hoppa, landa, löp

Höftlyft
Benpendlingar - framåt, bakåt 

och åt sidan

Marschera - framåt bakåt och åt 

sidan
Minilöp.

Landning två ben - parallella 

fötter

Utfallssteg - framåt, bakåt och åt 

sidan

Sidledsförflyttning med 

rörlighetsövningar
Sidohopp ett ben Landning ett ben

Främstupa Armlyft

Skorpiongång framåt och bakåt

https://youtu.be/nqYhRoZ6W

vw

https://youtu.be/bWE44fdqc

Ho

https://youtu.be/P0D5M_eZZ

IY

https://youtu.be/QrcppomiU

0g

https://youtu.be/25j5GRZjiB

w

Förberedelseträning är integrerat i övning 1. 
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Vad?

Grundförutsättningar i anfallsspel

Varför?

För att vinna spelytor i djupled och komma till målchans 

Hur?

Skapa speldjup och spelbredd. 

Sträva att vinna spelytor i djupled.

Medspelarna ska placera sig på olika avstånd från bollhållaren så att han eller hon kan nå medspelarna 

både med kortare eller längre passning. Sträva efter att bli rättvänd .Orientera dig innan medtagningen, 

ta med bollen till fri yta. Målvaktens roll i passningsspelet är (speldjup bakåt, vända spel).

Öva / Organisation

10-14 spelare. 2 färger västar, bollar, koner. Yta: 35 x 30 m

Tid: 3 x 5 min

Öva / Anvisningar: 

2 lag med 5-7 spelare med 1 spelare på varsin kortsida.

Spela bollen inom laget i djupled från kortsida till kortsida. 

Spelaren som passar bollen till kortsidan byter plats med spelaren på kortsidan. Mv är alltid kvar på 

kortsida.

SAMMANFATTA
Se rubrikerna VAD, VARFÖR och HUR.

15 min

10 min
Efter 5 min av övning 1 kör Aktivering och Dynamisk rörlighet. Efter nästa 5 min av övning 1 kör Löpteknik och Fotarbete. Efter sista 5 min av övning 1 kör Hoppa, 
landa löp! 20-30 sek per övning!

https://youtu.be/4XKhIuOZ2cU

https://youtu.be/nqYhRoZ6Wvw
https://youtu.be/bWE44fdqcHo
https://youtu.be/P0D5M_eZZIY
https://youtu.be/QrcppomiU0g
https://youtu.be/25j5GRZjiBw
https://youtu.be/4XKhIuOZ2cU


Vad?

Grundförutsättningar i anfallsspel

Varför?

För att vinna spelytor i djupled och komma till målchans

Hur?

Skapa speldjup och spelbredd. 

Sträva att vinna spelytor i djupled.

Medspelarna ska placera sig på olika avstånd från bollhållaren så att han eller hon kan nå medspelarna 

både med kortare eller längre passning. Passa bollen efter marken, passa med spänd fot mitt på bollen. 

Orientera dig innan medtagningen, ta med bollen till fri yta. Sträva efter att bli rättvänd (

Målvaktens roll i passningsspelet är (speldjup bakåt, vända spel).

Öva / Organisation

2 lag med 9 spelare. koner, västar, boll + reservbollar.

Yta: 65 x 50 m

Tid: 6 x 6 min. 2 min vila.

Öva / Anvisningar: 

Spel med Mv och mål.

Anfall alltid börjar från Mv.

SAMMANFATTA
Se rubrikerna VAD, VARFÖR och HUR.

Träning 1: Anfallsspel Grundförutsättningar

Vad?

Grundförutsättningar i anfallsspel

Varför?

För att vinna spelytor i djupled och komma till målchans

Hur?

Skapa speldjup och spelbredd. 

Sträva att vinna spelytor i djupled.

Medspelarna ska placera sig på olika avstånd från bollhållaren så att han eller hon kan nå medspelarna 

både med kortare eller längre passning. Orientera dig innan medtagningen, ta med bollen till fri yta. 

Sträva efter att bli rättvänd .

Målvaktens roll i passningsspelet är (speldjup bakåt, vända spel).

Öva / Organisation

12 spelare

1 boll och reservbollar, koner, 2 färger västar. Yta: 35 x 30 m

Tid: 5 x 4 min, 2 min vila.

Öva / Anvisningar:

2 lag där båda lagen har varsin spelare på båda kortsidorna. Fritt spel i ytan där anfallande lag strävar 

efter bollinnehav samt att spela  bollen i djupled från kortsida till kortsida. Spelaren som passar bollen till 

kortsidan byter plats med spelaren på kortsidan. Mv är alltid kvar på kortsida.

SAMMANFATTA
Se rubrikerna VAD, VARFÖR och HUR.
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30 min

45 min

https://youtu.be/7NK-cakfko0

https://youtu.be/7NK-cakfko0


Anfallsspel - Numerärt överläge (anfallsvapen)
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1. Förberedelseträning
Färdighetsövning + 

Aktivering, Dynamisk rörlighet, löpteknik, fotarbete, hopp-landa-löp
25 min

2. Anfallsspel - Numerärt överläge Spelövning 
30 min

3. Anfallsspel - Numerärt överläge Spelövning 35 min

Målvakt - Skott Integrerad

Kommunikation
Lyssnar på ledare och lagkamrater, ögonkontakt

Uppmuntrar, pratar positivt, gör tummen upp.

Positivt kroppsspråk.

Total träningstid ´90 min

Tänk på:

- Kom igång snabbt med övningen

- Få muntliga anvisningar. Visa istället själv eller låt någon spelare visa hur övningen går till.

- Instruera i VAD, VARFÖR, HUR!

- SAMMANFATTA träningen tillsammans med spelarna genom VAD, VARFÖR, HUR!

- Övningsorganisationen i häftet är rekommendationer.

- Anpassa övningsytor, tid, antal spelare till barns behov!

Skjuta är det vanligaste sättet att göra mål på. För att få ett bra skott är det viktigt att titta upp innan man skjuter för att se var målvakten är och sedan titta på

bollen när man skjuter för att få rätt träff.

Väggspel är en del av passningsspelet. Ett väggspel är när bollhållaren använder en medspelare som vägg för att passera en motståndare. Väggspel är ett

effektivt sätt att ta sig förbi motståndaren vid 2 mot 1 situationer. För att ta sig förbi motståndaren vid väggspel är det viktigt att bollhållaren utmanar

försvararen innan passningen.

Överlappning är när bollhållaren får hjälp av en medspelare som från en position bakom bollhållaren löper upp utanför denne som ett passningsalternativ i

anfallsriktningen. En överlappning sker oftast på kanten och kan vara ett samarbete mellan ytterback och yttermittfältare. Genom överlappningen kan man ofta

skapa två mot en situationer på kanterna.

https://youtu.be/yCA9ASTwspo

https://youtu.be/yCA9ASTwspo


Anfallsspel - Numerärt överläge 

1. Aktivering 2. Dynamisk rörlighet 3. Löpteknik 4. Fotarbete 5. Hoppa, landa, löp

Höftlyft
Benpendlingar - framåt, bakåt 

och åt sidan

Marschera - framåt bakåt och åt 

sidan
Minilöp.

Landning två ben - parallella 

fötter

Utfallssteg - framåt, bakåt och åt 

sidan

Sidledsförflyttning med 

rörlighetsövningar
Sidohopp ett ben Landning ett ben

Främstupa Armlyft

Skorpiongång framåt och bakåt

https://youtu.be/nqYhRoZ6W

vw

https://youtu.be/bWE44fdqc

Ho

https://youtu.be/P0D5M_eZZ

IY

https://youtu.be/QrcppomiU

0g

https://youtu.be/25j5GRZjiB

w

Förberedelseträning är integrerat i övning 1. 
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15 min

10 min
Efter 5 min av övning 1 kör Aktivering och Dynamisk rörlighet. Efter nästa 5 min av övning 1 kör Löpteknik och Fotarbete. Efter sista 5 min av övning 1 kör Hoppa, 
landa löp! 20-30 sek per övning!

Vad:

Numerärt överläge

Varför:

För att ta sig förbi motståndare

Hur:

Passera försvararen genom att utmana, väggspel, överlapp.

Väggpass-Utmana försvararen med fart innan passningen slås. Passa

bollen på offensivt fot till medspelare som gör sig spelbar halvt rättvänd.

Tempo-växla efter passning. Väggspelaren ska spela bollen framför

medspelare.

Överlapp-Utmana motståndare med fart innan passningen slås.

Överlappande spelaren ska kommunicera, ha fart i löpning, hålla fart i 

första tillslag. Passa framför den löpande medspelare, maskera 

passningen genom att t.ex. använda utsidan av foten.

Organisation / Öva:

8 spelare per yta (6 anfallare och 2 försvarare), bollar, koner.

Yta: 35 x 15 m

Tid: 3 x 5 min.

Organisation / Anvisning:

Bollhållaren spelar medspelaren som utmanar försvararen. 2 mot 1 för att 

passera motståndaren genom väggspel / överlapp. 2 anfallare byter plats 

med anfallare på kortsida.

Byt försvarare efter 2 anfall. Byt plats för försvarare och anfallare efter 2 

min.

Stegring: Fritt spel 2 mot 1

SAMMANFATTA 

Se rubrikerna VAD, VARFÖR och HUR.

A)      https://youtu.be/yesy9Wokqvk

B)       https://youtu.be/sQugIuSV2zY

https://youtu.be/nqYhRoZ6Wvw
https://youtu.be/bWE44fdqcHo
https://youtu.be/P0D5M_eZZIY
https://youtu.be/QrcppomiU0g
https://youtu.be/25j5GRZjiBw
https://youtu.be/yesy9Wokqvk
https://youtu.be/sQugIuSV2zY


Anfallsspel - Numerärt överläge 
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30 min

35 min

Vad?

Numerärt överläge

Varför?

För att ta sig förbi motståndare och komma till avslut

Hur?

Passera försvararen genom att utmana, väggspel, överlapp.

Vad avgör om bollhållaren bör passa eller utmana? (om försvararen 

täcker passningen, om bollhållaren eller medspelaren har störst yta)

Mv och försvarare samarbetar genom att kommunicera,

försvarare kan pressa utåt för att minska skottvinkeln

Öva / Organisation:

16 spelare, bollar, yta, halvplan, 12 koner.

Öva / Anvisningar

Planen indelad i 3 zoner enligt skiss. Bollhållaren spelar försvararen som 

spelar tillbaka till den andra anfallaren. Sedan fritt spel 2 mot 1 i zonen. 

Försvaren anfaller mot kon-mål efter bollvinst.

Kör en zon i taget.

Byt enligt bollhållare – medspelare – försvarare.

Byt zon efter 10 min.

SAMMANFATTA

Se rubrikerna VAD, VARFÖR och HUR.

https://youtu.be/peMOZ75EOOY

Vad?

Numerärt överläge

Varför?

För att ta sig förbi motståndare och komma till avslut

Hur?

Passera försvararen genom att utmana, driva, väggspel.

Vad avgör om bollhållaren bör passa eller utmana? (om försvararen 

täcker passningen, om bollhållaren eller medspelaren har störst yta).

Mv och försvarare samarbetar genom att kommunicera,

försvarare kan pressa utåt för att minska skottvinkeln

Öva / Organisation:

2 lag med 4 spelare och Mv + 2 off jokrar.

Yta: 30 x 20 m.

Tid: 4 min spel, 2 min vila.

Öva / Anvisning:

Spel 4 + 2 mot 4 med Mv. (2 off jokrar som spelar med anfallande laget)

Byt off jokrar efter varje match.

SAMMANFATTA

Se rubrikerna VAD, VARFÖR och HUR.

https://youtu.be/2OcqjTE4KQc

https://youtu.be/peMOZ75EOOY
https://youtu.be/2OcqjTE4KQc


Träning 3: Försvarsspel - Press

1. Förberedelseträning

Färdighetsövning + 

Aktivering, Dynamisk rörlighet, löpteknik, fotarbete, hopp-landa-löp 25 min

2. Press
Spelövning 

20 min

3. Press Spelövning 45 min

Målvakt - Igångsättning Integrerad

Självförtroende-Koncentration
Tror på sig själv och laget.

Låt inte frustration gå ut över laget
Ställer om direkt efter en bollförlust.

Total träningstid ´90 min

14

Tänk på:

- Kom igång snabbt med övningen

- Få muntliga anvisningar. Visa istället själv eller låt någon spelare visa hur övningen går till.

- Instruera i VAD, VARFÖR, HUR!

- SAMMANFATTA träningen tillsammans med spelarna genom VAD, VARFÖR, HUR!

- Övningsorganisationen i häftet är rekommendationer.

- Anpassa övningsytor, tid, antal spelare till barns behov!

Press innebär att gå på den motståndare som har bollen. Syftet med pressen kan dels vara att ta bollen men även
att fördröja motståndarnas anfall för att det egna laget ska hinna samla sig eller att styra bollhållaren åt ett håll.

https://youtu.be/NHJpDNnXgEo

https://youtu.be/NHJpDNnXgEo


Träning 3: Försvarsspel - Press

Vad?

Press

Varför?

För att ta bollen och förhindra mål

Hur?

Kom snabbt nära motståndaren för att sedan sakta ner farten-(press avstånd) . Titta på bollen, 

fotarbete, pressa från sidan för styra att åt visst håll, lätt böjda knän, armlängd ifrån 

bollhållare. 

Öva  / Organisation:

5 spelare per grupp.  4 koner, boll + reservbollar.

Yta: 25 x 15 m. 

Tid: 3 x 4 min.

Öva / Anvisningar:

Bollhållare spelar medspelare som utmanar försvarare 1 mot 1. Det gäller att driva över 

försvararens kortlinje. Vid brytning anfaller försvararen åt andra hållet.

Byt enligt bollhållare-försvarare. 

Kör med passiv försvarsspel första 4 minuter.

SAMMANFATTA

Se rubrikerna VAD, VARFÖR och HUR.

1. Aktivering 2. Dynamisk rörlighet 3. Löpteknik 4. Fotarbete 5. Hoppa, landa, löp

Höftlyft
Benpendlingar - framåt, bakåt 

och åt sidan

Marschera - framåt bakåt och åt 

sidan
Minilöp.

Landning två ben - parallella 

fötter

Utfallssteg - framåt, bakåt och åt 

sidan

Sidledsförflyttning med 

rörlighetsövningar
Sidohopp ett ben Landning ett ben

Främstupa Armlyft

Skorpiongång framåt och bakåt

https://youtu.be/nqYhRoZ6W

vw

https://youtu.be/bWE44fdqc

Ho

https://youtu.be/P0D5M_eZZ

IY

https://youtu.be/QrcppomiU

0g

https://youtu.be/25j5GRZjiB

w

Förberedelseträning är integrerat i övning 1

15

15 min

10 min
Efter 5 min av övning 1 kör Aktivering och Dynamisk rörlighet. Efter nästa 5 min av övning 1 kör Löpteknik och Fotarbete. Efter sista 5 min av övning 1 kör Hoppa, 
landa löp! 20-30 sek per övning!

https://youtu.be/WZ9U_VCbsjg

https://youtu.be/nqYhRoZ6Wvw
https://youtu.be/bWE44fdqcHo
https://youtu.be/P0D5M_eZZIY
https://youtu.be/QrcppomiU0g
https://youtu.be/25j5GRZjiBw
https://youtu.be/WZ9U_VCbsjg


Vad:

Pressa

Varför:
För att ta bollen och förhindra mål

Hur:

Den närmaste spelaren sätter press på bollhållaren.

Kom snabbt nära motståndaren för att sedan sakta ner farten-(press avstånd) . Titta på bollen, 

fotarbete, pressa från sidan för styra att åt visst håll, lätt böjda knän, armlängd ifrån bollhållare.

Öva / Organisation:

2 lag med 8-12 spelare + 2 Mv. Boll + reservbollar, västar, koner.

Yta: 30 x 20 m

Tid: 2 min matcher. Byt lag efter 2 min.

Öva / Anvisning: 

Spel 4 mot 4 med Mv.

Mv startar spelet

Träning 3: Försvarsspel - Press

16

Vad?

Press

Varför?

För att ta bollen och förhindra mål

Hur?

Kom snabbt nära motståndaren för att sedan sakta ner farten-(press avstånd) . Titta på bollen, fotarbete, 

pressa från sidan för styra att åt visst håll, lätt böjda knän, armlängd ifrån bollhållare. 

Öva  / Organisation:
4-10 spelare, bollar, yta halv plan, 1 mål, 2 färger västar, koner.

Öva / Anvisningar:
Bollhållaren passar till medspelare som utmanar försvarare som kommer upp i press. 

Utmana och gå på avslut.Tar försvararen bollen sker uppspel till spelaren som 

startade anfall. En grupp i taget.

En grupp i taget. Byt enligt bollhållare-försvarare. 

Kör med passiv försvarspel första 4 minuter.

SAMMANFATTA

Se rubrikerna VAD, VARFÖR och HUR.

20 min

45 min

https://youtu.be/5RNW6k8PeKs

https://youtu.be/LdjLKP6xzGM

https://youtu.be/5RNW6k8PeKs
https://youtu.be/LdjLKP6xzGM


Träning 4: Försvarsspel - Positionsförsvar

1. Förberedelseträning
Färdighetsövning + 

Aktivering, Dynamisk rörlighet, löpteknik, fotarbete, hopp-landa-löp
25 min

2. Positionsförsvar

Spelövning 1

20 min

3. Positionsförsvar Spelövning 2 45 min

Målvakt-Skott integrerad

Jaget i laget
Kroppskontakt med lagkamrater/ledare  (high 

five, klapp på ryggen)
Hälsa på alla vid träning och match, 

ögonkontakt
Ser till att alla är med I gruppen

Total träningstid ´90 min

17

Grundförutsättningarna i försvarsspel är press, täckning, understöd och markering.

Täcka innebär att täcka de ytor som är farliga när annan spelare pressar. Medspelarna närmast spelaren som pressar intar en position för att kunna överta

pressen om den pressande spelaren blir passerad. Övriga spelare täcker farliga ytor längre ner i banan för att motståndarna inte ska komma för nära det egna

målet.

Tänk på:

- Kom igång snabbt med övningen

- Få muntliga anvisningar. Visa istället själv eller låt någon spelare visa hur övningen går till.

- Instruera i VAD, VARFÖR, HUR!

- SAMMANFATTA träningen tillsammans med spelarna genom VAD, VARFÖR, HUR!

- Övningsorganisationen i häftet är rekommendationer.

- Anpassa övningsytor, tid, antal spelare till barns behov!

https://youtu.be/Nlv-W6nei8s

https://youtu.be/Nlv-W6nei8s


Träning 4: Försvarsspel - Positionsförsvar

Vad:

Positionsförsvar

Varför:
För att ta bollen och förhindra passning genom

Hur:

Den närmaste spelaren sätter press på bollhållaren.

Kom snabbt nära motståndaren för att sedan sakta ner farten-(press avstånd) . Titta på bollen, 

fotarbete, pressa från sidan för styra att åt visst håll, lätt böjda knän, armlängd ifrån bollhållare.

Täckande spelaren placerar sig snett bakom den pressande spelaren på ett avstånd så att passning inte 

kan gå emellan sig själv och den pressande spelare, det gäller att kommunicera och vara beredd att 

överta press.

Öva / Organisation:

8 spelare, 1 boll + reservbollar, 2 färger västar,  koner. Gör flera planer om antalet spelare överstiger 8. 

Yta: 25 x 15 m. Tid: 3 x 4  min.

Öva / Anvisning: 
2 mot 2. Bollhållaren passar till medspelare. Försvarande laget gör 
uppflyttning och jobbar med press och täckning.

Mål görs genom att passa bollen genom till spelaren på kortsida 

eller passera motståndarnas linje. Vid bollvinst försvarande laget blir 
anfallande lag. Fortsätt tills bollen är ur spel. 

SAMMANFATTA
Se rubrikerna VAD, VARFÖR och HUR.

1. Aktivering 2. Dynamisk rörlighet 3. Löpteknik 4. Fotarbete 5. Hoppa, landa, löp

Höftlyft
Benpendlingar - framåt, bakåt 

och åt sidan

Marschera - framåt bakåt och åt 

sidan
Minilöp.

Landning två ben - parallella 

fötter

Utfallssteg - framåt, bakåt och åt 

sidan

Sidledsförflyttning med 

rörlighetsövningar
Sidohopp ett ben Landning ett ben

Främstupa Armlyft

Skorpiongång framåt och bakåt

https://youtu.be/nqYhRoZ6Wvw https://youtu.be/bWE44fdqcHo https://youtu.be/P0D5M_eZZIY https://youtu.be/QrcppomiU0g https://youtu.be/25j5GRZjiBw

Förberedelseträning är integrerat i övning 1

18

15 min

10 minEfter 5 min av övning 1 kör Aktivering och Dynamisk rörlighet. Efter nästa 5 min av övning 1 kör Löpteknik och Fotarbete. Efter sista 5 min av övning 1 kör Hoppa, 
landa löp! 20-30 sek per övning!

https://youtu.be/cbgOS3LBX30

https://youtu.be/nqYhRoZ6Wvw
https://youtu.be/bWE44fdqcHo
https://youtu.be/P0D5M_eZZIY
https://youtu.be/QrcppomiU0g
https://youtu.be/25j5GRZjiBw
https://youtu.be/cbgOS3LBX30
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Vad:

Positionsförsvar

Varför:
För att ta bollen och förhindra mål

Hur:

Den närmaste spelaren sätter press på bollhållaren.

Kom snabbt nära motståndaren för att sedan sakta ner farten-(press avstånd) . Titta på bollen, 

fotarbete, pressa från sidan för styra att åt visst håll, lätt böjda knän, armlängd ifrån bollhållare.

Täckande spelaren placerar sig snett bakom den pressande spelaren på ett avstånd så att passning 

inte kan gå emellan sig själv och den pressande spelare, det gäller att kommunicera och vara beredd 

att överta press.

Öva / Organisation:

2 lag med 6-10 spelare + 2 Mv. Boll + reservbollar, västar, koner.

Yta: 30 x 20 m

Tid: 5 x 5 min, 2 min vila.

Öva / Anvisning: 

Spel 2 mot 2 med Mv.

Bollhållare i försvarande laget spelar valfri anfallaren och startar spelet 2 mot 2.  Anfallande lag vill 

komma till avslut. Vid brytning

kontrar försvararna och gör mål i de andra målet. 
Byt försvarande-anfallande lag efter varje anfall.

SAMMANFATTA
Se rubrikerna VAD, VARFÖR och HUR.

Vad:

Positionsförsvar

Varför:

För att ta bollen och förhindra mål

Hur:

Den närmaste spelaren sätter press på bollhållaren.

Kom snabbt nära motståndaren för att sedan sakta ner farten-(press avstånd) . Titta på bollen, 

fotarbete, pressa från sidan för styra att åt visst håll, lätt böjda knän, armlängd ifrån bollhållare.

Täckande spelarna placerar sig snett bakom den pressande spelaren på ett avstånd så att passning 

inte kan gå emellan sig själv och den pressande spelare, det gäller att kommunicera och vara beredd 

att överta press.

Öva / Organisation:

2 lag med 8-12 spelare + 2 Mv. Boll + reservbollar, västar, koner.

Yta: 30 x 20 m

Tid: 2 min matcher. Byt lag efter 2 min.

Öva / Anvisning: 

Spel 4 mot 4 med Mv.

Mv startar spelet

SAMMANFATTA
Se rubrikerna VAD, VARFÖR och HUR.

Träning 4: Försvarsspel - Positionsförsvar

20 min

45 min

https://youtu.be/jCkP0HdXBpE

https://youtu.be/LdjLKP6xzGM

https://youtu.be/jCkP0HdXBpE
https://youtu.be/LdjLKP6xzGM

