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Säsong 1 

Fokus övningar säsong 1
• Syfte: introduktion till fotbollen, skapa intresse och glädje.

• Träning: Lära sig namnen på alla i gruppen. Förstå hur man driver 
en boll framåt. Förstå vad en bredsida är. Förstå skillnaden i ”tåpaj” 
samt vristskott. 

• Teknik: Minst 400 tillslag på bollen per spelare under passet är
tekniskt mål för samtliga pass under säsong 1.

Målet vid slutet av säsong 1: 
✓ Spelaren tycker fotboll är kul och vill fortsätta.

✓ Spelaren kan alla namnen i laget. 

✓ Spelaren kan slå en bredsida. 

✓ Spelaren kan ta emot en passning. 

✓ Spelaren kan driva boll utan problem.

✓ Alla spelare har spelat i alla positioner inklusive målvakt. 

✓ Spelaren har spelat mest 3 mot 3 men även 5 mot 5.



Exempel:
Upplägg av en 
träning 

• Lära känna gruppen, spelare och tränares namn. En och en i 
cirkel säger spelare och tränare säger hej jag heter och sedan 
sitt namn. Alla svarar hej och namnet.

• Lek med boll, driva boll i straffområdet medan man försöker 
putta ut de andras bollar. 

• Träna grunder i teknik som driva boll med fötterna runt koner. 
Se övningarna som följer. Denna övning sker i 3 grupper 
samtidigt med en ledare vid varje. Flera spelare kan driva boll 
samtidigt för att undvika kö/stilla stående spelare.

• Pass via bredsida med rätt fot till lagkamrat. Se övningarna som 
följer. Denna övning sker då 2 och 2 utspritt över planens yta. 
Ledare hejar på och ger endast positiva kommentarer (oavsett).

• Skott övning 1 (frivilligt med ”tåpaj” alt vrist) med rätt fot på 
mål med ledare i målet samt övning 2 skott med pass, sker på 
en sida planen medan andra halvan spelar 3 mot 3 med sarg.

• Träningen avslutas med att alla samlas i en cirkel och tränaren 
tackar alla spelare för en bra träning, säger allas namn högt en 
och en. Sen säger ledaren säger ”Bästa laget?” och gruppen 
svarar ”IFK!”. Detta sker tre fyra gånger. 















Spel 3 mot 3 med sarg

• Många tillslag per spelare

• Håll bollen i spel hela tiden

• Inga målvakter på de små målen

• Barnen har västar för enklare lagindelning

Förståelse: Lära sig passa. Passa sig ur svåra 
situationer då man inte kan dribbla alla utan 
att det tar ”stopp”


