
Målvaktsträning
13 år och äldre



Agenda

30 min teori

1 h praktik

20-30 min teori



Vem är jag?

qKristin Oscarson
qKnatteskola à F01:3 –> F01:1 à Flickjun. à Dam 2 à A-dam (2018)
qInstruktör, ass F08:1, massa mv-träning, kansli m.m.
qMålvaktswokshop
qTränarprogrammet GIH
qDistriksförbundskapten F08 



Mv utveckling och modern mv

qStor utveckling de senaste 15-20 åren!
qEn extra spelare
q”Ditt jobb är att rädda bollen!”
qAnfall och försvar
qDen mest komplexa rollen

Manuel Neuer, Tyskland – Algeriet VM 2014

Då: Nu:



Teknik

qGreppteknik (olika nivåer)
qFallteknik
qHöjdspel

qFånga
qBoxa

qFriläge (olika tekniker)

qUtkast
qInsparkar
qUtsparkar
qLång passning
qKort passning

Kommer att visas på praktikpasset!



Men det tar inte slut där...

qSpelförståelse
qKunna taktik för både anfall och 

försvar
qReflexer
qFysiska kvaliteter

qExplosivitet
qKoordination
qRörlighet
qAllmän styrka

qMod
qHantera misstag
qKommunikation
och mer...

Kort sagt: målvakten ska vara bäst på 
allt! (förutom att göra mål kanske J)

Den breda kravställningen gör att 
alla olika typer av målvakter kan 

lyckas!



Det offensiva spelet

qCa 70% av aktionerna är offensiva! (SvFF)
qDock ska ej 70% av mv-träning bestå av offensiva aktioner, utan det 

kan integreras i ”utespelarövningar”
qMv behöver träna på mottagning – passning, men med vissa 

förhållanden!
qPrata om spelbarhet, spelavstånd med mera i övningarna



Fysik

qStyrka (dynamisk)
qMinskar risken för skador
qExplosiva aktioner
qEn helhet!

qUthållighet
qMax 7 sek aktioner
qHöja explosivitet (X x 10 vila)
qBehålla explosivitet (X x 7 vila)
qSjälvklart bra med en god grundkondition, men tänk på dessa utifrån 

planering av träning



Tränarens roll

qGör rollen lustfylld
qAvdramatisera misslyckande – det är ju bara ett utvecklingstillfälle!
qLåt alla testa
qUppmärksamma beteende, till exempel ”Vad modig du är!”

https://vimeo.com/456269546

https://vimeo.com/456269546


Praktik innehåll



Summering och frågor efter praktik



Praktiska tips vid planering

qSkapa matchlika situationer
qSkapa utifrån syfte
q1-3 aktioner (en sekvens varar sällan mer än 7 sek)
qÄr det rimligt att mv startar övningen med en inspark, och sedan sker en ”cut-back” 

situation? Nej. Skapa en sekvens som kan uppstå på match
qAlltid returer
qBoll i rörelse – avslut på mål ska ske genom att man petar igång bollen
q ”Vilande målvakter” kan agera motståndare

qKrångla inte till det! Skapa trygga målvakter som känner igen situationen
qSäkerställ hög kvalitet av leveransen för att de ska få bra träning



Avslutande ord och tips

qInfo på booff.se à utbildning à målvaktsutbildning
qÄven mer informativt material finns där

qSociala medier - en bra inspirationskälla (men bli inte lurade!) 
qFrågor?

Tack för idag!


