
 
 

Näset P-05, januari 2016 

Försvarsspel - Instruktioner för Press av Bollhållaren 

� När bollhållaren kommer mot dig kan det vara läge att pressa denne 

� Att pressa innebär dels att du hindrar bollhållaren att driva bollen mot ert mål 

� Dels hindrar du bollhållaren att passa rakt fram, slå bra inlägg eller att avsluta 

� När du ska pressa bollhållaren måste du snabbt komma in på rätt pressavstånd 

� Detta underlättas om du har markerat motståndaren på rätt avstånd 

� Då kan du löpa in på rätt pressavstånd medan bollen är på väg till motståndaren 

� Sedan kan du pressa motståndaren direkt när han eller hon får bollen 

� Vi säger att du går när bollen går om du startar samtidigt som passningen slås 

� Ibland hinner du fram och bryter säkert redan innan motståndaren får bollen 

� Då har du verkligen lyckats, dvs. när du gör detta utan risk att bli förbispelad 

� Kom t.ex. aldrig för nära en bollhållare i balans som redan fått kontroll på bollen 

� För då kan bollhållaren ofta vända förbi dig ganska enkelt och rycka iväg 

� Ibland pressar du högt upp på plan 

� En forward kan ex. pressa en back eller pressa målvakten vid ett tillbakaspel 

� Då kan pressen vara mycket hård även när ingen medspelare är i närheten 

� För det finns ju många medspelare kvar mellan dig och det egna målet 

� När du pressar bollhållaren men det är svårt att bryta kan du styra bollhållaren 

� Styr bollhållaren åt dennes sämsta håll, t.ex. till att passa med sämsta foten 

� När du styr bollhållaren åt ett håll så underlättar du även övrigas försvarsspel 

� Medspelarna ser bl.a. hur de ska ge dig understöd och vilka ytor de ska täcka 

� Medspelarna kan ropa till dig åt vilket håll de tycker du ska pressa bollhållaren 

� När det finns täckning bakom dig och när du får understöd kan du pressa hårt 

� Ex. så hårt att bollhållaren får svårt att passa framåt eller att slå ett bra inlägg 

� Försök även bryta, bättre läge får du sällan dvs. med understöd och täckning 

� Det är därför bra om medspelarna uppmuntrar dig att bryta i detta läge 

� De ser ju understödet och täckningen 

� Försök göra brytningen när bollhållaren har dålig bollkontroll och är i obalans 

� När du är i backlinjen måste du vara försiktig med pressen ibland 

� T.ex. när du utmanas nära eget mål och du saknar både understöd och täckning 

� Då är det knappast läge att pressa motståndaren hårt och försöka bryta 

� Det är läge att fördröja och styra bort bollhållaren från farliga ytor istället 

� Hindra då även bollhållaren att komma till skott, åtminstone med sin bästa fot 

� Öva att pressa och styra åt olika håll 

� Är bollhållaren alldeles framför ert mål måste du till slut pressa bollhållaren hårt 

� Du måste ofta försöka bryta i detta läge även utan understöd och täckning 

� Styr ändå bollhållaren åt ett håll 

� Då hjälper du samtidigt målvakten att bättre se varifrån skottet kan komma 

� Försök även förhindra och täcka skott utan att styra bollen in i eget mål 

� Lär dig att själv se när och hur du ska pressa bollhållare i olika spel-situationer 

 


