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Teknikövningar ”Vän med Bollen”

Variationer:
• Kroppsfint
• Passningsfint
• Skottfint
• Överstegsfint - vanlig
• Överstegsfint - inåt
• Tvåfotsdribbling
• Utsida, sulning, ”klack”
• Vändningar: utsides-, insides-, 

sul-, Cruyff- och
överstegsvändningen

ANVISNINGAR
• Se till att kvalitet och noggrannhet går före tempo.
• Spelarna ska hinna med många upprepningar av 

dribblingarna/finterna – det är därför viktigt att 
riktningsförändra ordentligt och att inte ha för 
bråttom.

• Se till att spelarna alltid använder sig utav 
medtagningar när de får bollen av sin kompis.

• Hitta gärna på egna moment om en del övningar 
uppfattas som för svåra. Det finns hur många 
varianter som helst att ta till. 

• Se till att alla vändningar tränas genom att 
spelarna vänder helt om. (180 grader)

Instruktionspunkter
• Drivningskvalitet
• Dribblingskvalitet
• Fintningskvalitet
• Vändningskvalitet
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Organisation
Yta: 12 x 12 m (kan varieras).
8 – 12 spelare, 2 –3 spelare i
varje hörn.
2 eller 4 bollar (kan varieras).
Anvisningar
• Spelare A, B, C och D som 

står först i kön startar 
samtidigt och driver 
diagonalt över till spelaren 
mittemot.

• Bollen lämnas sedan över 
till spelaren som står först i 
ledet som gör likadant.

TEKNIKDIAGONALEN
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Två mot Två med 5-manna mål

Smålagspel med 5-manna mål
Ytan anpassas efter antal spelare

Exempel: Två vs. Två, plus 
målvakter
Spelyta c.a. 20x12m 

Fokus :1 mot 1 situationer och 
avslut på mål. Hög aktivitetsnivå. 
Korta matcher ca 2 minuter sedan 
vila.

Variation : spelare som vilar agerar 
väggar åt bollförande lag (se 
bilden). Detta gör det lättare att 
vara anfallande lag och ökar 
förståelsen till behov av 
spelavstånd.
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Tom & Jerry

Organisation
Tre zoner där de yttersta är smala (se bild).
Mittenzonen bör vara åtminstone 20-30 m lång.
Så många bollar som möjligt.

Anvisningar
·  Två lag tävlar mot varandra. Båda har varsitt bo i de 
yttersta zonerna.
·  Två spelare är Tom. De befinner sig i mittenzonen och 
ska skydda sina ostskivor (bollarna).
·  Man hämtar en ostskiva genom att springa till en boll och 
dribbla tillbaka den till sitt bo med fötterna.
·  Tom får bara kullar spelare i mittenzonen. Om man blir 
tagen innan man hunnit fram till en boll får man hämta en 
boll ur sitt bo och lägga tillbaka i mitten. Blir man tagen när 
man driver en boll får man lämna bollen, ta sig tillbaka till 
sitt bo och börja om.
·  Efter x antal minuter blåser tränaren av och då får varje 
lag räkna hur många bollar man har i sitt bo. Det lag med 
flest bollar vinner.
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5-Manna Match

5-Manna Match

Lägg till saker som kan ge mål för 
att utveckla anfallspelet. T.ex 
lyckas med en av de finter vi 
tränade på i Teknikdiagonalen eller 
ett väggspel. 

Lägg till motsvarande för att främja 
försvarspelet. T.ex efter bolltapp 
alla spelare på försvarsida (i 
relation till ”sin” motspelare). 


