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1. Inledning

1.1 Kort om FK Bromma

FK Bromma bildades den 23 oktober 1972 av ett gäng grabbar som arbetade på Postens kontor vid

Brommaplan. De gillade att spela fotboll på sin fritid,  vilket resulterade i att de startade FK Bromma.

I början höll man till vid Lillsjön, men efter några år erbjöd Stockholms Stad grusplanen mitt emot

Södra Ängby skola, för där fanns det omklädningsrum. I början av 1980-talet hade föreningen vuxit,

och man byggde ett klubbhus i anslutning till omklädningsrummen.

Fotbollsplanen är numera av konstgräs och är för medlemmarna känd som “FK Vallen”, snarare än

det riktiga namnet som är Södra Ängby BP.

Idag har föreningen närmare 450 aktiva spelare, fördelat på 18 lag och knatteskola. Vidare har

föreningen runt 60 föräldraledare, 30 ungdomsledare, samt en styrelse och klubbchef, som

tillsammans arbetar för att utveckla FK Bromma.

1.2 Vad är fotboll?
Fotboll går ut på att göra mål och inte släppa in mål, det är spelets idé.

Spelet kan i sin tur delas in i kategorier. Anfallsspel är när laget har bollen och försvarsspel är när

laget inte har bollen. Övergångarna däremellan kallas för omställningar.

Anfallsspelet består av speluppbyggnad mot organiserat försvar, eller kontring mot oorganiserat

försvar. Målsättningen i anfallsspelet är att komma till avslut och göra mål.

Försvarsspel består av det motsatta, det vill säga, förhindra speluppbyggnad och återerövring av

bollen. Detta med målsättningen att förhindra och rädda avslut.
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2. Spelarutbildningsplanen

2.1 Om spelarutbildningsplanen

Detta dokument förklarar hur FK Bromma bedriver sin verksamhet i åldrarna 5 - 19 år. Dokumentet

ska förmedla såväl en vision som helt konkreta riktlinjer för att planera och genomföra

fotbollsaktiviteter.

Gemensamt för framgångsrika klubbar på alla nivåer är att de sätter fotbollen i fokus, samt att alla

fokuserar på samma saker – en gemensam idé – och ser sin roll i helheten. Alla lag i FK Bromma

förbinder sig därför att bedriva sin verksamhet i enlighet med utbildningsplanen. Alla tränare i

föreningen måste gå en internutbildning gällande användningen av utbildningsplanen.

Detta dokument beskriver hur lagen ska drivas rent sportsligt. I olika åldrar kompletteras lagträning

av andra aktiviteter, såsom till exempel Fotbollskola (sommarcamp) och Träna Mera, men även

spelarnas fotbollsspelande utöver detta bör beaktas (exempelvis spontant spelande).

Utbildningsplanen är utarbetad av Herman Zettergren och godkänd av styrelsen.

2.2 Spelarutbildningsplanens utformning och utgångspunkter

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 mellan

delfärdigheterna som ligger till grund för förmågan att uppfatta, värdera, besluta och agera i

situationer i spelet.
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Vidare menar vi att all verksamhet ska bedrivas med hänsyn till att fotbollsspelare främst är

människor. Större delen av utbildningsplanen är dessutom riktad mot personer som inte är vuxna.

Hänsyn ska tas till sociala, mentala och fysiska aspekter. Situationen i hemmet, med familjen, i skolan

samt övriga miljöer, påverkar såväl glädjen som utveckling och prestation på fotbollsplanen. Det

holistiska synsättet innebär också att vi är medvetna om att spelarna under en aktivitet tränas i en

mängd olika moment, oavsett det kortsiktiga fokuset.

Fotbollslärandets viktigaste parametrar varierar beroende på ålder. Ett lag med 7-åringar tränar inte

på samma sätt som ett lag med 17-åringar. Det beror självklart på att 17-åringar i regel har mer

erfarenhet och har kommit längre i sitt fotbollskunnande än 7-åringar, men också för att träningen

bör anpassas efter den psykiska och fysiska utvecklingen.

För att så tydligt som möjligt definiera och förklara vilka områden vi arbetar extra med i vilken ålder,

så är spelarutbildningsplanen kategoriserad efter ålder. De åldersspann som behandlas är 5-6 år, 7-9

år, 10-12 år, 13-14 år, 15-19 år samt 19 år och framåt.

2.3 Syftet med spelarutbildningsplanen

Syftet med utbildningsplanen är att beskriva den formativa processen av fotbollsspelarna och rikta

verksamheten på ett sådant sätt som vi anser är optimalt för spelarens och lagets fotbollsutbildning.

Spelarutbildningsplanen ska ge en samsyn kring hur vi ska utbilda fotbollsspelare i FK Bromma, vilket

är en trygghet för spelare och föräldrar.
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3. Långsiktighet i spelarutbildningen

3.1 Långsiktig utveckling före resultat

Spelarutbildning är ett långsiktigt projekt och ska därför alltid fokusera på utveckling före resultat.

Det är således alltid viktigare att fokusera på prestation och lärande än att t.ex. vinna matcher.

Genom att skapa en allsidigt genomtänkt träning, med utgångspunkt från vår spelarutbildningsplan,

ökar förutsättningarna för utveckling och långsiktighet.

Det betyder dock inte att vi inte ska försöka vinna våra matcher, utan att spelarnas utveckling är den

viktigaste parametern. Enligt Svenska Fotbollförbundets spelarutbildningsplan, som vår egen till stor

del utgår ifrån, så är utbildningen i fokus mellan åldern 0-16 år. Inte förrän spelarna fyller 16 år är

resultatet vitalt.

Att sätta upp mål för matchspelet uppmuntras, då det ger spelarna en sporre att arbete för på

träning och därmed triggas ett fokuserat inlärande. Målsättningarna är med fördel relaterade till det

utbildningsstadium laget befinner sig i och de områden som står i fokus på träning.

3.2 Så många som möjligt, så länge som möjligt, så bra som möjligt

“Så många som möjligt, så länge som möjligt” är en ständigt återkommande mening hos

fotbollsföreningar. Det är även något som vi strävar efter, genom att påvisa glädjen i att idrotta och

odla ett långvarigt intresse hos våra medlemmar. Vi väljer dock att addera “så bra som möjligt”, med

innebörden att vi vill ta vara på idrottsdrömmar och uppmuntra våra spelare att bli så duktiga som

möjligt. Detta genom att utifrån klubbens förutsättningar erbjuda en modern fotbollsutbildning som

främjar utveckling av de kunskapsområden som krävs för att spela fotboll på en god nivå.
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4. Lärande

4.1 Alla är olika

Samspelet mellan tränare och spelare är ofta avgörande för lärandet. Det är viktigt att tränaren låter

spelarna äga sitt eget lärande och att spelarnas olika lärstilar hamnar i fokus. Målet är att se till varje

spelares unika talang att lära sig idrotten fotboll. Tränarens förmåga att använda en mix av metoder

är avgörande för en ung spelare när det gäller att förstå och lära sig spelet fotboll.

Varje individ är unik och har olika sätt att ta emot och bearbeta information. Därför är det viktigt att

se både till gruppen och till individen, målet som vill uppnås samt vilka delar träningen/övningen ska

bestå av. Exempelvis väljer tränaren metod för att nå målbilden för träningspasset eller övningen.

Valet av metod utgår ifrån gruppen eller individen och kommer att variera i en oavslutad process. I en

situation kan det vara lämpligt att instruera och i en annan att ställa en fråga till spelaren.

4.2 Metoder i träningssituation

4.2.1 Instruktionsinlärning

Instruktionsinlärning är precis vad det låter - när tränaren ger en tydlig instruktion, dvs. berättar för

spelaren hur ett utförande ska ske.

4.2.2 Modellinlärning

Modellinlärning handlar om att visa ett utförande som spelarna sedan ska härma. Ibland kan man

visa ett perfekt utförande och ibland kan man visa ett utförande som spelarna kan känna igen med

sitt egna.

4.2.3 Guided Discovery

Vid användande av guided discovery, blir spelaren inte informerad eller anvisad kring hur utförandet

ska gå till, men får däremot stöd och hjälp genom att tränaren sätter ramar och ger guidning i önskad

riktning. Det kan exempelvis ske genom frågetekniker, bra konstruerade övningar som leder till egen

upptäckt, uppgifter med egen reflektion, problemlösningstekniker och andra material eller metoder

som leder till egna initiativ från spelaren. Det är viktigt att förstärka när spelaren utför det önskade

beteendet med positiv feedback.

4.3 Effektivt lärande

För att skapa en utvecklande miljö med effektivt lärande, finns del en del punkter en tränare bör

arbeta efter.

- Prata om och berömma utveckling, lärande och ansträngning.
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- Göra så att varje spelare känner sig kompetent, känner att de påverkar och känner

tillhörighet.

- Genomföra matchlika övningar som belyser en bild från spelet, med mycket aktivitet där

övningarna i sig leder till ett lärande.

- Ge positiv förstärkning när spelare gör ”rätt aktioner” utifrån övningen, framförallt när

spelarna och/eller laget ska lära sig nya aktioner.

För att ha ett effektivt lärande är det också viktigt att försöka skapa en träningsmiljö där spelarna:

- Tränar med hög motivationsnivå, ansträngning och koncentration

- Har en målsättning att utvecklas och bli bättre vid varje träning

- Upplever att träningen är strukturerad och att de ägnar väldigt lite tid till att vänta

- Söker upp konstruktiv kritik för att utvecklas

- Utmanar sig själva för att utvecklas.
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5. Ledarna/tränarna i fokus
_________________________________________________________________________

5.1 Du är en förebild

Som tränare eller ledare, måste du alltid tänka på att du ses som en förebild för spelarna. Det

innebär att du ska föregå med gott exempel, tänka på ditt språkbruk och kroppsspråk. Du ska liksom

spelarna vara klädd i träningskläder och ha fotbolls- eller gymnastikskor.

5.2 Förberedelse inför träning

Att alltid komma förberedd till träning är något som höjer kvalitén på träningspassen avsevärt. Sedan

måste man ibland avvika från sin ursprungsplan på grund av omständigheter man inte kan påverka.

Exempel på saker som är bra att förbereda inför träning.

- Ha koll på ungefär hur många spelare som deltar.

- Planera övningar i förväg och ungefär hur länge varje övning ska pågå. Var förberedd på alternativa

sätt att genomföra övningen på, utifall antalet spelare på träningen inte är i linje med vad du trodde.

- Ha en grundtanke för vad du vill trycka på i de olika övningarna. Vad är fokusområdet och vad är

viktigt för spelarna att tänka på?

- Ska ni göra spelövningar med lagindelning, förbered gärna lagen i förväg. Då minskar risken för

ojämna lag och du kan ha en tanke med varför du sätter vissa spelare i samma lag.

- Se till att vara i god tid för att plocka fram det material som behövs för träningen och se till att

bollarna är pumpade.

5.3 Effektivisera träningen

I FK Bromma vill vi arbeta så effektivt som möjligt på träningen, för att maximera träningstiden och

främja spelarnas möjlighet till utveckling. Reflektera gärna över era träningspass, hur mycket av tiden

lägger ni på att träna? och hur mycket går åt till att dela ut västar, ställa ut koner, dricka vatten, ha

samling och så vidare?

Nedan kommer ett gäng tips på hur träningen kan effektiviseras:

- Påbörja träningen 15 minuter innan er plantid, så att uppvärmningen är klar redan innan ni går ut

på planen.

- Om planen är tom före passet, eller om träningsgruppen innan inte nyttjar hela ytan så passa på att

arrangera era övningar i förväg. Då slipper spelarna vänta på att koner och annat material ska

placeras ut inför träningsstart.
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- Sätt en tränare på att ställa i ordning övning två, medan övning ett genomförs. På samma sätt kan

man ställa i ordning inför matchspel medan sista övningen pågår.

- Planera övningar som matchar antalet spelare väl, för att undvika köbildning (vissa explosivt

påfrestande övningar kräver dock längre vila mellan aktionerna).

- Förbered lag i så stor utsträckning som möjligt före träningen, så att tiden som går åt att dela ut

västar minskar. Dela gärna ut västar till samtidigt som en övning pågår.

- Överförklara inte övningarna i ett första skede, ofta klarar spelarna av lösa uppgiften ute på banan.

5.4 Arbetsmodellen

En bra mall att använda i ditt ledarskap är den så kallade arbetsmodellen. En modell som är

framtagen av Svenska Fotbollsförbundet, som du har nytta av när du planerar din instruktion och ska

genomföra den. Fördelen med att arbeta strukturerat på det här sättet är lärandeprocessen blir

tydligare för spelarna. Dessutom blir det enklare för dig att på ett bra sätt utvärdera om

målsättningen med passet införlivades eller inte.

Arbetsmodellen genomsyras av frågorna “vad?”, “hur?” och “varför?”.

Vad ska tränas? (målet)

Ge tydlig information om momentet som ska tränas. Tala även mycket kort om hur träningen ska gå

till.

Varför ska detta moment tränas? (syftet)

Det gäller att övertyga spelarna om att denna kunskap gör dem till bättre spelare och ett bättre lag.

Motivera spelarna.

Hur ska spelarna lära sig momentet?

Instruktioner ges över hur momentet ska utföras.
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Exempel på instruktioner enligt arbetsmodellen:

Vad?

“Idag ska vi träna på ett direkt kontringsspel”

Varför?

“Vi övar på det för att bli bättre på att straffa motståndarna när dem ligger ur position efter ett

bolltapp, så att vi ska kunna komma till avslut och göra mål”

Hur?

“Spelare X och Y börjar med en boll nere vid stolpen och spelar upp bollen till spelare Z. Spelare X, Y

och Z anfaller sedan tillsammans mot spelare A och B. Det innebär att ni spelar 3 mot 2 i anfallet”.

Öva sedan på momentet och instruktionerna med hjälp av en passande övning. Det är här själva

inlärningen sker och spelarna ska få återkoppling på hur de klarar att utföra de instruktioner de fått

tidigare. Mest tid ska givetvis läggas här. Tänk på att berömma aktioner som faller inom ramen för

vad ni övar på.

Sammanfatta avslutningsvis intrycken från träningen. Ge återkoppling till spelarna och förstärk gärna

den positiva utveckling som skett. Beskriv till sist hur ni ska gå vidare med att träna momentet.

5.5 Smålagsspel

5.5.1 Varför smålagsspel och vad innebär det?
I matchspel på träningarna ska vi generellt sett försöka att spela med smålag, istället för alla

samtidigt på en och samma plan. Det är ganska bekvämt som tränare att dela gruppen på mitten och

spela en stor match. Visst finns det fördelar med att göra så, man får träna på att använda fler

lagdelar och taktiska aspekter som liknar riktig match. Stort spel ska alltså inte uteslutas helt från era

träningsupplägg, men primärt fokus ska ligga på smålagsspel.

Smålagsspel innebär 2-3 spelare per lag för er som spelar 5 mot 5 på match, 2-4 spelare för er som

spelar 7 mot 7, 3-5 spelare för er som spelar 9 mot 9 eller 11 mot 11.

Anledningen till att smålagsspel generellt sett är mer effektivt för spelarnas utveckling är för att det

leder till att varje enskild spelare får göra betydligt fler fotbollsaktioner, än i stort spel. Manchester

United gjorde en studie i sin ungdomsverksamhet där man mätte antalet fotbollsaktioner som deras

spelare gjorde när de tränade i spel 8 mot 8, jämfört med 4 mot 4. Resultatet visade att antalet av

samtliga studerade aktioner per spelare ökade enligt nedan:

- 135% fler passningar

- 260% fler avslut

- 500% fler gjorda mål

- 225% en mot en situationer

- 280% fler dribblingar
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5.5.2 Hur vi spelar och varierar vårt smålagsspel

Smålagsspel ger allsidig utveckling och bör vara en stor del av varje träning. Beroende på hur man

utformar spelet, kan man välja att fokusera på olika moment och färdigheter. Förutom att man hela

tiden tränar anfall/försvar, spelförståelse, att vara uppmärksam etc., så kan man styra spelet till att

innehålla ett visst moment i större utsträckning, eller att en viss färdighet övas oftare och mer

detaljerat. Detta genom att införa olika regler.

Det kan t.ex. vara att man på första touchen ska försöka att driva bollen förbi sin motståndare (träna

medtag/första touch/mottag på bortre fot). Det kan vara att man måste göra ett visst antal

passningar i laget innan man får göra mål,  för att öva mottag/medtag och passningsteknik. Man kan

använda sig av "väggar" - dvs. spelare som springer på lång-/kortsida och som hjälper bollförande lag.

Det gör att spelarna övar på spelbredd och eller speldjup. Många spelare på en förhållandevis liten

yta medför intensiv övning av spelbarhet, att vara uppmärksamma på sin omgivning, att analysera

situationen snabbt och att ta snabba beslut.

Variera storleken på planen efter antalet spelare och ålder. Ju yngre och färre spelare, desto mindre

plan. Försök att forma planen så likt en fotbollsplan som möjligt, med kort- och långsidor. Använd

gärna mål i olika former. Ena passet stora mål, andra småmål och ett tredje konmål. Man kan också

använda sig av en spelare på kortsidan som man ska passa till för att göra poäng, istället för att ha ett

mål.

Regler om hur man får göra mål leder till övning på olika färdigheter. T.ex. kan man besluta att bollen

måste drivas över en mållinje, eller att man måste vara innanför en viss zon för att få göra mål. De

båda är sätt för att tvinga spelarna till mer spel, snarare än att skjuta från långt håll. Motsatt går det

att göra planen liten, med stora mål och på så sätt göra att spelarna ofta har läge för att komma till

avslut, och därmed tränas avslutsmomentet mer effektivt.

Det går också att variera spelet genom att dela in planen i olika zoner och med regler tvinga spelarna

att öva på olika saker. Man kan med hjälp av det t.ex. öva på positionsspel, fördelning av laget över

planen i anfall och försvar. Man kan ha regler som tvingar spelarna att passa sig genom zonerna eller

att driva bollen genom zoner och att fylla på med spelare i zonerna på olika sätt.

När det gäller variationer av spelet, så tänk på att inte göra det för komplicerat med små barn. Att

spela är i sig sannolikt den bästa övningen och tillräckligt utmanande för de yngre barnen. Tänk också

på att det måste finnas utrymme för spelarna att själva utveckla lösningar på olika situationer som

uppstår i spelet och att utveckla sina egna tekniska färdigheter. Regler kan begränsa den

utvecklingen. Ha inte för bråttom!

5.6 Supercoach som hjälpmedel

FK Bromma prenumererar på applikationen Supercoach, som är ett mångsidigt verktyg för att hjälpa

en fotbollstränare att planera och genomföra bra träningspass.

I kalenderverktyget kan ni planera era kommande träningspass. Antingen genom att skapa egna från

grunden, via appens övningsbank eller genom att använda något av appens färdiga träningsupplägg.
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Övningarna i Supercoach är skapade för spelare mellan 5-15 år och anpassas efter åldern på laget du

tränar. Ställer du exempelvis in att du är tränare för flickor som är 11 år gamla, kommer övningar och

träningsupplägg att anpassas efter det. Du kan söka på övningar inom specifika områden, för att

matcha målsättningen och syftet med träningen.

Appen är mycket bra att använda för dig som inte har så mycket erfarenhet av att vara tränare, som

inspiration eller för att hjälpa dig på traven att genomföra ett bra träningspass när du har ont om tid

för egen planering. I övningarna får du också tips om vad som är viktigt att betona i de olika

fotbollsaktionerna och hur du kan instruera.

Kontakta kansliet i FK Bromma för att bli upplagd som tränare i appen.
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6. Laguppdelning
_________________________________________________________________________

6.1 Knatte

Under tiden på knatteskolan tränar alla killar i en årskull tillsammans och alla tjejer i en årskull

tillsammans, men uppdelade i mindre grupper under träningstillfällena. Försök att ha grupper om

max 10 barn och att det ska vara minst en ledare per grupp.  Mer om fördelarna med detta och vad

man ska tänka på i spelarutbildningens avsnitt om knatte.

6.2 Efter knatte

När barnen lämnar knatte bakom sig, dvs. året spelarna fyller 7 år, så ska de årskullar som har 24

spelare eller fler delas in i permanenta lag.

Exempelvis enligt nedan:

Eller enligt:
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Att tänka på vid lagindelningen vid året spelarna fyller 7 år, är att det inte ska baseras på

kunskapsnivå, fysisk utveckling, psykisk utveckling eller liknande. Uppdelningen skulle i princip kunna

vara slumpmässig, men sociala umgängen, skolklasser, osv. kan tas i beaktning.

Det finns flera fördelar med en permanent lagindelning, till exempel att barnen lär sig i tidig ålder att

fotboll består av lag och att det inte är konstigt med lagindelningar. Vilket  tar bort dramatik från när

lagindelning i högre åldrar sker, exempelvis efter ambitionsnivå. Vidare blir man tajtare med sina

lagkamrater. Den största fördelen är dock att hela laget spelar ihop sig och synkroniseras på ett annat

sätt. Framför allt spelare och spelare, men även tränare och spelare. En tränare som ansvarar för en

mindre grupp, har enklare att lära sig vilka individer som behöver behöver vilken typ av

uppmärksamhet. Vem som lär sig bäst genom att man visar, vem som lär sig bäst genom att lyssna

och vem som lär sig bäst genom att pröva själv, och så vidare. Samtidigt lär spelarna känna tränarna,

deras kravställningar, pedagogik och övningar.

Om ni upplever att det är svårt att få samtliga barn att spela en match i veckan under perioden med

spel 5 mot 5, där rekommenderat maxantal spelare till match är 9 st, så kan ni överväga om ni kan

hinna med två serier istället för en. Ett annat alternativ för att utöka antalet matcher är att köra en

samarbetsserie med andra lag inom samma årskull, där ni spelar varannan match var, eller samspelar.

6.3 I spel 7 mot 7
Det är naturligt att ambitionen ser olika ut i en spelartrupp. Alla människor är olika. Det finns

garanterat spelare som skulle träna fotboll alla dygnets timmar om det var möjligt, medan någon

annan är supernöjd med att träna två timmar i veckan och för en tredje så spelar antalet

träningstimmar och seriositeten på träning inte någon roll, utan det viktiga är den sociala aspekten.

När spelarna ska börja med spel 7 mot 7, så uppmuntras lagindelning efter ambitionsnivå, under

förutsättning att underlag för detta finns. Lagindelningen är inte på något sätt permanent och

baseras endast på ambition och inte kunskapsläge. En spelares motivation och vilja kan variera med

tiden och spelare kan därför pendla mellan lagen. Fördelarna är att spelarna i respektive lag får

sparras mot likasinnade på träning och träna så många pass som önskas. Vi som förening gör ingen

skillnad på lagen, utan samma förutsättningar vad det gäller träningstider, material och så vidare ges.

FK Bromma ser att vi kan stimulera och motivera fler av våra barn och ungdomar genom ett sådant

upplägg. Vidare tror vi att det rent spelarutbildningsmässigt är mer utvecklande. De spelare som

önskar att träna tre, fyra pass i veckan med sitt lag får möjlighet till det. På träningarna drar alla åt

samma håll, vilket eventuellt ökar fokusnivån. Det blir på samma sätt mer utvecklande för spelarna

som är nöjda med att träna lite mindre och inte nödvändigtvis i samma takt. Dessa får mer tid på sig,

känner minskad press och har en annan möjlighet att ha kul.

Om årskullen redan är indelad i lag, enligt de rekommendationer som finns när knatteskolan lämnas,

så ska en dialog med övriga lag i samma årskull föras. Indelningen sker för hela årskullen gemensamt.
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Vilka parametrar definierar ambition?

- En spelares vilja att träna fler pass i veckan

- En spelares träningsnärvaro

- En spelares förmåga att lyssna, ta till sig instruktioner och försöka tillämpa dessa

- En spelares förmåga att alltid försöka göra sitt bästa

Vilket underlag krävs för ambitionsindelning?

- Först och främst måste det finnas tillräckligt många spelare i truppen för att ha två lag.

Rekommenderat antal spelare till match i 7 mot 7 är 10-11 st.

- Det måste finnas tillräckligt många spelare som “drar” åt de olika hållen för att två lag enligt den

modellen ska kunna bildas.

Exempel:
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7. Rotationsträning
_________________________________________________________________________

Möjligheten till rotationsträning hos äldre årskull för spelare som ligger kunskapsmässigt i framkant

ses som ett sätt att stimulera dessa ytterligare. I förhoppning om att deras utveckling inte ska stanna

av, med anledning av att de egna träningarna inte upplevs som tillräckligt utmanande. Vidare innebär

det att vi som förening minskar riskerna för att spelarna letar efter en mer utvecklande miljö i andra

klubbar.

Vilka spelare som är aktuella för rotationsträning diskuteras lagens tränare och input hämtas från

ungdomsledare, eller annan som inte har någon direkt relation till spelarna i laget (om lagets tränare

enbart är föräldrar). Aktuella spelare ska uppfylla kriterierna nedan:

- Spelaren är minst 10 år gammal, eller fyller det under året.

- Spelaren ligger kunskapsmässigt i framkant.

- Spelaren har en träningsnärvaro på över 75 % i sitt lag.

- Spelaren är skötsam på och vid sidan av planen, samt passar tider.

- Spelarens deltagande på rotationsträning ska inte ske på bekostnad av det egna lagets

träningar och påverkar därmed inte närvaronivån på dessa.

- Spelaren ska ha en egen vilja och motivation till att rotationsträna.

Observera att det är en minoritet av spelarna i ett lag som är aktuella för rotationsträning och

därmed bör inte övriga barn i truppen känna sig exkluderade, vilket vi självklart vill undvika.

Vilka spelare som rotationstränar är inte konstant, utan det kan förändras med tiden. En spelare som

av någon anledning inte längre anses uppfylla kriterierna ska lyftas bort från rotationsträning. På

samma sätt ska spelare som tidigare inte har uppfyllt kriterierna, men som börjar göra det, få frågan

att adderas i rotationen.

Föreningen ansvarar för att träningsbelastningen på spelare som rotationstränar inte blir för hög och

att spelaren har tid till återhämtning.

Schema för rotationsträning på nästa sida:
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8. Översikt rekommendationer för träning och match

5-6 år 7-9 år 10-12 år 13-14 år
15 år och

framåt

Träningar per vecka 1 1-2 2-4 2-4 2-5

Träningarnas längd

(min)
60 60 75 75-90 75-90

Antal spelare

smålagsspel träning
2-3 2-3 2-4 2-5 2-5

Matcher per vecka

(snitt)
0 1 1-1,5 1-1,5 1-1,5

Spelform - 5-mot-5 7-mot-7 9-mot-9 11-mot-11

Matchlängd (min) - 3 x 15 3 x 20 3 x 25
15 år 2 x 40

16 år + 2x45

Bollstorlek 3 3 4
13 år - 4

14 år - 5
5

Serietabell - Nej Nej Ja Ja

Rekommenderat

antal spelare match
- 9 10-11 13 14-15

Maxantal spelare

match (Regel)
- - - 14 16

Speltid per spelare - Fördelas lika Fördelas lika
Minst halva

matchen
Minst 35 min

Domare - Utbildad Utbildad Utbildad Utbildad

Offside - Nej Nej Ja Ja

Kommentarer

För 7-åringar:

Inget seriespel

finns.

4 träningspass

per vecka

rekommender

as endast från

12-års ålder
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9. Knatte

“Aktiv start”

9.1 Vad är knatte?

Vid 5 års ålder börjar FK Brommas knatteskola och den fortsätter även över nästkommande år, det

vill säga över det år som barnen blir 6 år gamla. Föreningens 5- och 6-åringar är våra yngsta förmågor

- och de som kallas för “knatte”.

9.2 Aktiv start

Det begrepp som ska genomsyra vår knatteverksamhet är en “aktiv start”. Knatteskolan är nämligen

den första kontakt som barnen får med en organiserad idrottsverksamhet. Det är viktigt att barnen

introduceras till fotbollen på ett lekfullt och positivt vis, för att möjliggöra långsiktig utveckling.

Balans, koordination, smidighet, snabbhet och rörelse tränas genom lek, och barnet får en

grundläggande rörelse- och perceptionslära. Grunden till motorisk förmåga förbereds här och tränas

allra bäst genom fotbollsrelaterade lekövningar som har ett syfte och att barnen får prova sina

färdigheter på ett spännande och utmanande sätt. Målet är att barnen ska börja se fysisk aktivitet

som roligt, utmanande, spännande och en naturlig del av deras vardag.

Genom just lekfulla övningar ska barnen få känna på vad träning innebär och målet är att de ska se

fysisk aktivitet som något roligt, utmanande och spännande. Att barnen får den upplevelsen av fysisk

aktivitet, är vad som sedan möjliggör långsiktig utveckling.
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9.3 Träning

9.3.1 Hur ofta och hur länge?

Den rekommenderade träningsmängden för knatte är en träning i veckan om 60 minuter. Det är

viktigt att tiden nyttjas väl och att inte allt för mycket tid läggs på samlingar, uppsättning av övning,

“västning” och så vidare.

9.3.2 Struktur

Under tiden på knatteskolan tränar alla barn i en årskull tillsammans, men uppdelade i mindre

grupper under träningstillfällena. Anledningen till att barnen ska delas upp i mindre grupper, är för

att det i regel är enklare för tränaren att hålla gruppen fokuserad och att komma med individuell

feedback.

Gruppindelningen bör vara densamma under varje träningstillfälle, för att minska tidsåtgången

9.3.3 Jag och min boll

Under barnens knatteår, så ska träningsfokus ligga på individen. Spelaren ska spendera så mycket tid

som möjligt med boll, för att bli vän med den och lära sig koordinera kroppens och bollens rörelser.

Huvudfokus ska ligga på teknikövningar och matchspel.

Barnen är fortfarande så pass unga att förmågan att ta in vad som händer i omgivningen är

begränsad, därför behöver inte något större fokus läggas på samarbete mellan spelarna. Därför kan

spelarens år på knatteskolan sammanfattas med meningen “Jag och min boll”.

9.3.4 Träningsupplägg

Ovan konstateras det att träningsfokus ska ligga på individen, snarare än laget. Lämpligt är att lägga

40-50%  av tiden på färdighetsövningar och 50-60% på spelövningar. Nedan är lämpliga

övningsområden:

Driva

Vända

Skjuta

Utmana, finta och dribbla

Pressa

Förslag på upplägg:

1. Lek med boll

2. Färdighetsövning (Driva, vända, skjuta eller dribbla)

3. Spelövning - Match (smålag)

4. Lek med boll (koordination)
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Alternativt:

1. Lek med boll

2. Färdighetsövning (Driva, vända, skjuta eller dribbla)

3. Färdighetsövning (Driva, vända, skjuta eller dribbla)

4. Spelövning - Match (smålag)

Nedan är ett förslag på upplägg från SvFF:s utbildningsplan.
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10. 7-9 år

“Fotbollsglädje”

Året spelarna fyller 7 år, så lämnar man FK Brommas knatteskola och startar de första lagen. Antalet

lag som bildas beror på hur många spelare som ingår i årskullen. Lagen driftas i den här åldern av

föräldrar, med hjälp av ungdomstränare från klubbens äldre lag.

Vi rekommenderar att ni har minst två föräldratränare och minst en lagledare. Lyckas ni få ytterligare

administrativt engagemang utöver lagledaren, så är det super - då rekommenderas rollerna kassör,

cupansvarig och arrangemangsansvarig.

10.1 Utvecklingsstadie

10.1.1 Fysisk utveckling

Inleds med en liten växtspurt, därefter en lugn period

Ingen fysisk skillnad mellan flickor och pojkar

Stort rörelsebehov och stora muskelgrupper är mer utvecklade än små

Grovmotorisk rörelse och utveckling är i centrum, t.ex. springa, hoppa, fånga, sparka

Finmotorik är ännu ej fullt utvecklad (t ex öga-hand och öga-fot-koordinatinon)

Effekten av specifik uthållighetsträning är mycket liten och den vanliga fotbollsträningen ger tillräcklig

effekt

10.1.2 Psykosocial utveckling

Stor fantasi

Egocentrisk

Mindre utvecklad uppmärksamhet

Vill vara i centrum

Svårt att lyssna på längre instruktioner

Liten förståelse för lagaktiviteter

Kan oftast bara fokusera på en sak
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Självuppfattningen börjar att utvecklas

Förmågan att analysera är begränsad

Rutiner är trygghet

Dåligt utvecklad förmåga att förstå tid och rum

Behöver positiv feedback

Deltar i fotboll för att det är roligt.

10.2 Fotbollsglädje

Fotbollen ska i åldern 7-9 år definieras av glädje. Barnen har under knatteskolan fått bekanta sig med

vad fysisk aktivitet innebär och att utöva en idrott tillsammans med lagkamrater.

Din främsta uppgift som ledare är att skapa en lärande miljö för barnen. Den främsta motivatorn för

barns lärande och utveckling inom ett område är att det är lustfyllt, det ska vara roligt att spela

fotboll. Det ska helt enkelt genomsyras av glädje. Då aktiviteten är lustfylld kommer även intresset att

växa, och viljan att lära sig mer för att bli bättre fotbollsspelare att öka.

För att skapa glädje måste man även förstå och ta hänsyn till de andra behov som barn i den åldern

har. Behov i form av trygghet, uppmuntran, nya erfarenheter, umgås med andra, röra på sig,

variation, att leva i nuet samt att kunna förstås av vuxna. Delar finns naturligt i fotbollen, exempelvis

att umgås med andra och att röra på sig. Andra behov måste vi tänka på att försöka tillfredsställa i

den mån vi kan. På såväl träning som match.

De ska känna sig trygga i gruppen, med ledarna och på träning. Ett sätt att skapa trygghet är genom

att lära känna personerna och inte spelarna. Försöka lära oss hur de olika individerna reagerar i olika

situationer. På träning kan vi skapa trygghet genom att använda oss av innehåll som barnen känner

igen, men samtidigt är det viktigt att inte bli allt för repetitiv, utan att också skapa variation. Vi ger

dem möjligheter att skaffa sig nya erfarenheter genom att utforma övningar som ligger inom deras

mentala och fysiska förmåga så att de själva kan upptäcka och utveckla sin förmåga steg för steg.

Vi ska se till att berömma alla individuellt, så ofta vi kan. Att kritisera får oftast en oönskad effekt då

uppmärksammat beteende blir förstärkt beteende. Det är just därför som vi ska berömma den aktion

på planen, under match eller träning, som vi vill uppmuntra.

Barn lever i nuet är det viktigt att vi ger direkt respons om det är något vi vill instruera, förklara eller

återkoppla. Under match gör vi det direkt vid sidan av plan då de bytt och i träning gör vi det genom

att direkt bryta för att visa på goda exempel. Många i gruppen kommer bli oerhört besvikna efter en

förlust eller efter något som inte gått som det skulle, men att ta upp saker i efterhand gör bara att

man river upp det redan läkta såret.
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Vi förstår spelarna genom att vi ser de som individer, alla är inte lika. Vi har en miljö där misstag ses

som en viktig del av lärandet och uppmuntrar försök och ansträngning. Det skall vara tryggt att

misslyckas.

10.3 Målbilder

I den här perioden av barnens fotbollslärande, så ligger precis som på knatteskolan fokus på

individen. Barnen är fortsatt så tidigt i sitt fotbollslärande och deras förmåga att ta in omgivningen är

fortfarande begränsad.

10.3.1 Målbild - Spelfilosofi
Lagspel

Alla spelare deltar i anfallsspelet och i försvarsspelet.

Det är viktigt att vi lär spelarna att alla spelare deltar i båda riktningar. Försök därför att undvika

benämningarna back och anfallare allt för frekvent.

Kontrollera bollen

När laget äger bollen är man i anfallsspel, vare sig man är på egen planhalva eller motståndarnas.

Målet är att spelarna ska känna en kontroll över bollen i anfallsspel.

Djupledsspel

I den här åldern är det viktigaste att betona att vi ska till motståndarnas mål, för att det är där vi gör

mål. Därmed lägger vi vikt på att poängtera att bollen främst spelas framåt i djupled.
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Skapa målchans och avsluta

Avslut skapas genom att utmana, dribbla och finta. I och med att fokusområdet i den här åldern

ligger på individen och inte lika mycket på lagen, så uppmuntrar vi spelare att våga utmana och

dribbla förbi motståndare för att hitta läge att skjuta.

Press på bollhållaren

Spelarna pressar för att ta tillbaka bollen. Vi vill att spelarna aktivt försöker ta bollen, istället för att

vänta på att motståndarna tappar den.

10.3.2 Målbild - Färdigheter laget
Lagspel

Alla spelare deltar i anfallsspelet och i försvarsspelet.

Djupledsspel

Liksom spelfilosofin säger, så är målsättningen att spela bollen framåt och det är därmed även en

målbild vad det gäller färdigheter. Att alla i laget ska klara av det och tänka på det sättet.

Pressa med närmsta spelare

Laget ska vara införstådda i att den spelare som är närmast bollförande motspelare är den som sätter

press för att ta tillbaka bollen.

10.3.3 Målbild - Färdigheter spelare
Speluppfattning och perception

Lyft blicken och se spelet.

Driv framåt

Driv bollen framåt om det finns yta. Vi ska lära spelarna att om det inte kommer en motspelare som

sätter press, så ska spelaren driva bollen framåt i den yta som finns.

Beslutsam i 1 mot 1

Var beslutsam i 1 mot 1-situationer. Driv bollen och dribbla förbi motståndaren. För att spelarna ska

lyckas vara beslutsamma är det viktigt att vi tillåter misslyckande och uppmuntrar det korrekta

beslutet.

I försvarsspelet - kom till försvarssida och ta tillbaka bollen. Försvarssida innebär att spelaren befinner

sig mellan det egna målet och bollförande motspelare.

Avsluta

Skjut när det finns möjlighet. Fotboll går ut på att göra mål, så uppmuntra spelarna att skjuta när

läget ges. Träna så att alla spelare kan skjuta.

Ta bollen

Ta bollen innan motståndaren kommer till avslut. Spelarna ska lära sig att försöka ta tillbaka bollen så

snabbt som möjligt, för att undvika att motståndarna kommer så pass nära det egna målet att dem

kan skjuta.
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Skydda målet

Skydda målet om motståndaren kommer till avslut. Den som är målvakt ska förstå sin uppgift och

efter bästa förmåga skydda målet om det är så att motståndarna lyckas komma till avslut.

Igångsättning

Lugn igångsättning med utkast eller rull. Målvakten ska klara av att hålla lugnet när bollen ska sättas

igång, för att se till att lyckas få fram bollen i banan och gärna till en lagkamrat. Det är ingen stress,

utan domarna brukar tillåta att det tar lite tid.

10.3.4 Färdigheter för lag och spelare

I tabellen nedan markeras de färdigheter som vi önskar att uppfylla i åldern 7-9 år. Kategorierna som

innefattas är psykologi, lag, spelare och fysiologi. De färdigheter som är i markerade i svart fetstil är

de som förväntas uppfyllas. Gråa färdigheter kommer längre fram i spelarnas utbildning.

PSYKOLOGI LAG SPELARE FYSIOLOGI

Uppleva egen kompetens Väggspel Driva Styrka

Känsla av att kunna

påverka

Överlappning Vända - Viss del

muskelbyggande

styrketräning

Tillhörighet i gruppen Spelbarhet Skjuta - Utveckling av teknik och

allsidig grundstyrka

Göra sitt bästa Spelavstånd Passning - kort - Explosiv styrka

Jämföra med sig själv Spelbredd Passning - lång - Bålstabilitet

Fatta egna beslut på planen Speldjup Mottagning - Knäkontroll

Positiv feedback mellan

spelare

Uppflyttning Utmana, finta och dribbla Uthållighet

Utöva egen kontroll Spelvändning Nick - Aerob

Lära och förstå individuella

psykologiska faktorer

Djupledsspel Försvarssida - Anaerob

Självmedvetenhet Offensiv omställning Brytning Snabbhet (i olika

riktningar)

Självreglering Kontring Tackling - Reaktion

Defensiv omställning Pressa - Frekvens

Direkt återerövring Markera - Acceleration

Indirekt återerövring Täcka Rörlighet

Överflyttning - centrering Fånga bollen - Dynamisk

Överflyttning - retirering Kasta sig Koordination

Fasta situationer Kasta ut bollen - Rytm
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PSYKOLOGI LAG SPELARE FYSIOLOGI

Skjuta ut bollen på volley

med precision och

sidvolley

- Rumsorientering

Boxa bollen - Öga-hand, öga-fot

Upphopp och fånga bollen Grundläggande

färdigheter

Förflytta sig - Hoppa och landa

- Springa och bromsa

- Kasta och fånga

- Rulla, åla och krypa

Perception (balans, syn

och hörsel)

10.4 Träning

Träningsplanen är det ställe som laget spenderar den mesta av sin gemensamma tid på och därför

kommer det naturligt att det är där som det finns bäst möjligheter att arbeta med spelarnas- och

lagets utveckling. Vad vi gör, hur det görs, hur effektivt det görs och att vi har ett effektivt lärande är

grunden till utveckling.

När ett lag tränar mellan 40 upp till 200 pass per år, så är det lätt hänt att man som tränare börjar

göra det slentrianmässigt efter ett tag. Det är enkelt att leverera bra träningar med positiv energi och

utvecklande miljö till en början, men det är inte ovanligt att du trubbas av med tiden.

Precis som att spelare har bättre eller sämre dagar, så har man det även som tränare. Det är inga

konstigheter. Det är inte alla träningspass det är möjligt att ge 100%, men försök att varje pass kräma

ut det du har. För tränarnas engagemang har en stor inverkan på spelarnas såväl kort- som långsiktiga

utveckling.

10.4.1 Hur ofta och hur länge?

Rekommenderat antal träningar för de lag som just har lämnat knatteskolan är ett pass i veckan om

60 minuter. För de lag som är 8-9 år, så rekommenderas två träningar i veckan om 60 minuter. Om ni

märker att det finns en efterfrågan på tre pass i veckan, så kan ni hänvisa till klubbens extraträningar

som kallas för “träna mera”, där de som önskar får möjlighet till ytterligare ett träningspass per

vecka.

Håll gärna igång träningar året runt. Klubben hjälper er att hitta inomhustider under de månader som

det är för kallt för barnen att träna utomhus. Multiidrottande är något som uppmuntras av svenska

fotbollsförbundet, så tänk på att under vintermånaderna är det spelare som inte kommer kunna

delta på träningarna i samma utsträckning och det är helt ok.
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10.4.2 Träningens karaktär

Precis som under barnens knatteår, så ska träningsfokus ligga på individen. Spelaren ska spendera så

mycket tid som möjligt med boll, för att bli vän med den och lära sig koordinera kroppens och bollens

rörelser. Huvudfokus ska ligga på teknikövningar och matchspel.

Träningarna karaktäriseras av:

Korta samlingar

I vår strävan att skapa en effektiv timme av träning, så försöker vi hålla samlingarna korta.

Spelträning

Varje träning ska innehålla mycket spelträning, dvs. matchspel eller liknande.

Variation

Variera övningarna, så att barnen fortsätter känna utmaning och inte tröttnar.

Enkla övningar

Barnen är små och har svårt att ta in mycket information på en och samma gång, försök därför hålla

övningarna simpla.

Små ytor

Håll ytorna små för att skapa ett matchlikt lärande, där motspelare är nära.

En tränare per 10 barn

Försök att ha minst en tränare per 10 barn vid varje träningstillfälle. Barnen kräver uppmärksamhet

och möjligheter till individuell feedback.

Få spelare per lag/grupp

Om ni är en årgång som inte har kunnat dela upp er i mindre lag, så dela gärna upp laget i mindre

grupper varje träning. Det gör det enklare för er att ge alla barn uppmärksamhet, och träningen blir

mindre rörig.

Hög aktivitet och många bollkontakter

Det återkommande temat i den här åldern är effektivitet, så försök att hålla hög aktivitet på

träningen, så att varje spelare får möjlighet till så många bollkontakter som möjligt per träning.

Inga köer

Försök att genomföra övningar som inte leder till någon/eller mycket kort köbildning. Effektivisering.

Köbildning kan även göra att barnen tappar fokus från uppgiften, genom att börja prata med sina

kompisar i kön.

En boll per spelare så ofta som möjligt

I strävan att att alla spelare ska ha många bollkontakter varje träning, så rekommenderas

färdighetsövningarna att vara anpassade till en boll per spelare i så stor utsträckning som möjligt.
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10.4.3 Träna mot färdighetsmålen

Utöver att försöka följa träningens karaktär, som listades ovan, så ska träningen utformas för att

spelarna ska uppnå de färdighetsmål som listats. I de färdighetsövningar ni gör ska fokus ligga på att

utveckla spelarnas förmåga att driva bollen, vända med bollen, utmana, dribbla och skjuta. Det är

även dessa aktioner som ni ska uppmuntra och berömma under spelövningar.

Lägg gärna fokus på att berätta för spelarna vad försvarssida är och hur dem kan pressa för att vinna

tillbaka bollen. Det visar och instruerar ni enklast i spelövningar.

Det är även bra att någon gång ibland lägga in en övning med fokus på målvaktsspel, där barnen

primärt för hantera bollen med händerna. Alla barn ska få testa på att vara målvakt och

målsättningen är därmed att samtliga ska uppfylla de färdighetsmål som listas för målvaktsspel.

De fysiologiska målbilderna, som inte är särskilt avancerade tränas per automatik i de flesta övningar.

Lägg dock gärna in övningar ibland som sätter deras koordinationsförmåga på prov. Dessa ska vara

med boll. Samtliga övningar ska alltid göras med boll på ett eller annat sätt i den här åldern, även

koordinationsövningar och lekar.

Hjälp barnen på traven att uppfylla de psykologiska målbilderna. Betona vikten av att alltid göra sitt

bästa, att inte jämföra sig med andra - utan att istället jämföra med sig själv och bjud in barnen och

ge dem möjlighet att påverka.

10.4.4 Lägg mycket tid på spelövningar

Sträva alltid efter att träningarna ska spegla besluten som måste tas under match – funktionell

träning där varje individ måste tänka själv.

Under match befinner sig spelaren hela tiden i en komplex miljö där den behöver vara uppmärksam

på många saker; på var medspelare och motståndare befinner sig och vad de gör, på riktningen till

motståndarens mål och det egna etc. Beslut behöver tas ofta och snabbt. I fotbollsmatcher är

normalt ingen situation exakt densamma. I träningen ska vi som sagt att försöka återspegla

matchmiljön så gott det går. Alltså behöver vi skapa en komplex miljö där spelaren behöver

koncentrera sig på sin omgivning samtidigt som den övar olika färdigheter.

Spelövningar är utmärkta för att nå denna komplexa miljö som återspeglar matchspelet bra, med ett

brett träningsspann. Ju äldre spelarna blir, desto mer tid ska läggas på spelövningar.

Riktningsbaserat smålagsspel är en bra grund för fotbollsträning. Sådan övning speglar

matchsituationen genom att vi har en anfallsriktning och en försvarsriktning, samt andra spelare i

närheten som både försöker hjälpa (medspelare) och skapa problem (motspelare). Med smålagsspel

eller liknande övningar, tränar man också automatiskt på de olika spelmomenten - anfall, försvar

(omställningar), spelbredd, speldjup, spelavstånd och spelbarhet och spelförståelse, speluppfattning,

reaktionsförmåga, kommunikation osv. Att uppfatta och förstå, att analysera och att fatta bra beslut

är mycket viktigt för att lyckas med sitt fotbollsspelande.

Smålagsspel uppfattas också oftast som roligt av spelarna och att ha roligt är oerhört viktigt för att

man ska fortsätta med sin idrott, utvecklas och få ut något av den.
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Anledningen till att smålagsspel är att föredra före stort spel, är för att varje enskild spelare får göra

betydligt fler fotbollsaktioner. Något som du kan läsa mer om i “5.5 Smålagsspel”. Där finns även

vidare information om varför spelövningar är bra och hur det går att variera.

10.4.5 Träningsupplägg

Vi vill som konstaterat arbeta i ett matchlikt klimat så mycket som möjligt, och därför bör minst

hälften av träningen bestå av spelövningar, 50-60%. Vilket innebär att 40-50% av träningen ska läggas

på färdighetsövningar.

Nedan är ett förslag på upplägg från SvFF:s utbildningsplan.

Ytterligare förslag på upplägg:

1. Lek med boll / aktivering med boll

2. Färdighetsövning (Driva, vända, skjuta eller dribbla)

3. Spelövning - Match (smålag)

4. Lek med boll (koordination)

Alternativt:

1. Lek med boll / Aktivering med boll

2. Färdighetsövning (Driva, vända, skjuta eller dribbla)

3. Färdighetsövning (Driva, vända, skjuta eller dribbla)

4. Spelövning - Match (smålag)

10.4.6 Supercoach

Tänk på att appen Supercoach finns tillgänglig, om du behöver hjälp med att hitta övningar eller att ta

fram hela träningspass. Där finns ett omfattande övningsbibliotek.

Alla övningar presenteras med intuitiva videor och förklaras närmare genom ljud, text och bilder.
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10.4.6 Frånsteg från färdighetsmålen

I vissa fall kan lag som spelar sitt sista år på 5-mot-5 redan ha uppfyllt färdighetsmålen så pass väl att

spelarna är redo att sporadiskt utmanas av vissa färdighetsmål från 7-mot-7, såsom

kortpassningsspel och mottagning. Det är dock viktigt att ni inte överskattar ert lag och introducerar

detta för tidigt, i de flesta fall är lagen inte redo för detta förrän i spel just 7-mot-7. Det är också

viktigt att det inte baseras på att enstaka spelare är redo, utan det handlar om laget i sin helhet.

Enskilda spelare som har kommit längre i sin utveckling kan ni utmana genom individuell feedback.

10.5 Match

Matchspel sker i formen 5 mot 5. I den här åldern ses matchspelet som ett träningstillfälle. Med det

menas att primärt fokus ligger på individens utveckling och att alla ska göra sitt bästa, snarare än

resultatet. En vunnen match är en effekt av en bra prestation.

Generella riktlinjer för match:

- Matchen är ett inlärningstillfälle

- Tränarna skall vara först på plats och samla laget vid match och även samla laget efter match

- Tränarna skall ha med material samt veta vart vi skall åka (adress)

- Tränarna skall veta vilka som kommer till samling och vilka som åker direkt

- Minst två tränare vid varje match (ta annars hjälp av föräldrar)

- Lagkapten skall roteras så att alla får möjlighet (peppa så att alla vill)

- Prata om ledarrollen hos vår målvakt samt vikten av att ”spola ned” insläppta mål

34



10.5.1 Seriespel

Seriespelet börjar det år som barnen fyller 8 år och då deltar man i S:t Eriks-Cupen. Ni ska försöka att

anmäla tillräckligt många lag till seriespelet för att alla ska få möjlighet att spela minst en match i

veckan. Är ni “för många” för en serie, men osäkra på om ni kan klara av två stycken. Fråga gärna ett

annat lag i samma årskull (om det finns) om ni ska samspela en serie. Antingen att ni skickar hälften

av spelarna var, eller att ni ansvarar för varannan match.

I den här åldern erbjuds två svårighetsgrader till S:t Erikscupen, “medel” och “insteg”. Instegsnivån är

avsedd för nybörjarlag, som inte har hunnit träna särskilt mycket. I och med att majoriteten av våra

spelare har varit med sedan knatteskolan, bör samtliga av våra lag spela i “medel”.

10.5.2 Cuper

Att delta i cuper är något som brukar uppskattas av spelarna och det ger ofta minnen för livet.

Dessutom ger det er möjlighet att spela fler matcher per säsong, och därmed utvecklas mera både på

individnivå, men också som lag.

I den här åldern, så rekommenderar vi att ni spelar cuper i närområdet (Stockholm). Det är lämpligt

att delta i två cuper per år.

Det finns hur många cuper som helst att delta i, i Stockholmsområdet. Sök på nätet så kommer ni att

hitta. Annars kan ni fråga andra lag, eller klubben om tips.

10.5.3 Träningsmatcher

Seriespelet i Sverige är under en relativt begränsad period av året. Det startar i april och brukar

avslutas senast i oktober för barn i den här åldern. Det innebär att det är flera månader med bra

fotbollsförutsättningar, där det inte naturligt är matcher, men som med fördel nyttjas till matchspel.

Ett alternativ är att delta i cuper som är placerade före eller efter säsongen. Ett annat bra alternativ

är att boka in träningsmatcher mot lag. Det är ett bra sätt att träna på matcher inför seriespelet, men

också att förlänga säsongen.

För de lag som gör sitt första år efter knatteskolan, och därmed inte spelar seriespel, så

rekommenderas det att ni under hösten och våren (innan ni ska spela ert första seriespel)

introducerar barnen för matchspel genom att boka in träningsmatcher.

10.5.4 Speltid

Rekommendationen är att kalla 9 spelare till match. Kallas fler än så, så blir det för lite speltid för var

och en. Speltiden ska fördelas lika mellan spelarna och laget ska aldrig “toppas”. Startgaranti gäller

och innebär att alla spelare regelbundet under året ska få spela från start
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10.5.5 Spelsystem

Vi spelar med formationen 1-2-2, dvs. med en målvakt, två försvarare och två anfallare. Undvik att

förstärka positionernas namn, utan förklara att samtliga spelare ska delta i såväl anfall som försvar.

Alla spelare ska spela lära sig att spela på samtliga positioner och det är därför viktigt att rotera runt

på dessa.

Nedan följer en bild på formationen, men undvik som sagt att förstärka positionerna, utan alla

spelare deltar i båda riktningar. Något som gör att positionerna inte är lika tydliga i spel 5 mot 5, som

senare.

10.5.6 Matchcoachning
- Instruktionerna före och under match ska vara tydliga och simpla. Försök att inte låta dessa ta för

mycket tid. Spelarna ska spela som ni tränar.

- Ge beröm och positiv feedback, speciellt när en spelare gör något som går i linje med vad ni har

tränat på eller som går i linje med spelfilosofin. Det förstärker beteendet och gör att det upprepas.

- Instruera inte spelare på plan. Om du vill gå igenom något med spelaren, gör det när denne är

utbytt. Instruerar vi för mycket när spelarna är på planen ger det en otrygghet, dvs. att de känner att

de inte vågar ta egna beslut.
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10.6 Spelfilosofi
Spelidén i 5 mot 5 är inte så avancerad, utan bygger framför allt på de spelfilosofiska

färdighetsmålen.

Anfallsspel

Om en spelare har yta, så ska spelaren driva upp bollen i ytan. Vi uppmuntrar våra spelare att våga

utmana och dribbla i en mot en situationer, och undviker att sparka bort bollen. Det innebär alltså att

vi försöker kontrollera bollen i så stor utsträckning som möjligt.

Precis som att spelarna ska driva upp bollen i tomma ytor för att komma närmare motståndarnas

mål, så ska passningar om de slås prioriteras i djupled, dvs. framåt i banan.

När vi har kommit framåt i banan ska vi alltid se till att skjuta om det är läge för att göra mål. Tänk på

att följa upp mot eventuella returer.

Kom ihåg att alla deltar i anfallsspelet.

Försvarsspel

I försvarsspelet ska vi alltid försöka att vinna tillbaka bollen så snabbt som möjligt. Vilket innebär att

vår spelare som är närmast motståndaren alltid ska sätta press. Vi försöker att pressa från

försvarssida, dvs. spelaren ska befinna sig mellan eget mål och motståndaren.

37



11. 10-12 år

“Lära för att träna”

11.1 Utvecklingsstadie

11.1.1 Fysisk utveckling

Lugn tillväxtperiod

Fysisk skillnad mellan pojkar och flickor är fortfarande minimal

Förändringar av kroppsformen sker.

Kroppens proportioner förändras (t.ex. kroppens tyngdpunkt)

Rörligheten minskar något på grund av kroppens tillväxt

Gyllene ålder för koordinationsinlärning. Den så kallade motoriska guldåldern. Bör prioriteras.

Förbättrad finmotorik

Effekten av specifik uthållighetsträning är liten. Den vanliga fotbollsträningen ger tillräcklig effekt

11.1.2 Psykosocial utveckling

Kort uppfattningsförmåga

Begränsad möjlighet att prestera två eller fler uppgifter samtidigt

Förståelse för tid och rum utvecklas, men är begränsad av oförmågan till att göra flera saker samtidigt

Begränsad erfarenhet av personlig utvärdering, ansträngning är synonymt med prestation

Börjar bli intresserad av att arbeta i små grupper (speciellt två och två)

Börjar förstå sociala roller

Självkännedom och kroppsuppfattning är fortfarande svag

Stort behov av att bli accepterad och sedd. Godkännande från vuxna som föräldrar, lärare och

tränare.

Imiterar idrottsidoler
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Stort behov av beröm och positiv feedback

Deltar fortfarande i idrott för att det är roligt

11.2 Lära för att träna

I den här åldern är spelarna i vad som kallas den gyllene åldern för motorisk inlärning. Det är något

som ska utnyttjas i träningssammanhang. Vi ska nöta in rätt tekniska/motoriska rörelsemönster. Med

välskolade grunder som sitter i ryggmärgen hos spelarna, möjliggöra vi en snabb utveckling hos

spelarna i kommande utbildningsskeden. I den här åldern kan vi alltså säga att vi lär spelarna för att

sedan kunna träna allt mer effektivt.

11.3 Målbilder

I den här åldern ser inte målsättningarna bara till individen, utan här börjar man se till laget för första

gången. Om än mest kring samarbetet med de närmaste medspelarna.

11.3.1 Målbild - Spelfilosofi

Positionsbestämt lagspel

Alla spelare deltar i anfallsspelet och i försvarsspelet, men har olika ansvarsområden utifrån sina

positioner.

Skapa spelytor

I anfallsspelet gör laget spelytorna stora och skapar tid med bollen.

39



Kontrollera bollen

När laget äger bollen är man i anfallsspel, vare sig man är på egen planhalva eller motståndarnas.

Målet är att spelarna ska känna en kontroll över bollen i anfallsspel.

Djupledsspel

Bollen spelas fortfarande främst framåt i djupled, men vi kan börja introducera nyttan av

sidledspassningar och/eller till och med bakåtspel. Framför allt i de övre åldrarna i spannet.

Passningsinriktat spel

Spelarna behärskar mottagning och korta passningar på marken, för att vi ska kunna spela bollen mer

på match.

Skapa målchans och avsluta

Avslut skapas med anfallsvapen - utmana, dribbla och väggspel. Spelarna är beslutsamma i

avslutslägen och kan skjuta med precision.

Uppflyttning i anfallsspel

Flytta upp laget när bollen spelas framåt. För att behålla numerära överlägen och fortsatt kontrollera

bollen. Det ger också enklare att återerövra bollen vid bolltapp.

Bollorienterat försvarsspel

Bollens position bestämmer positionerna för lagets försvarsspel.

Press på bollhållaren

Spelarna pressar motståndarnas bollhållare för att ta tillbaka bollen och förhindra motståndarnas

djupledsspel. Fokus på att göra det från försvarssida, dvs. med kroppen placerad mellan det egna

målet och bollförande motståndare.

11.3.2 Målbild - Färdigheter laget

Lagspel

Alla spelare är delaktiga i anfallsspelet och i försvarsspelet.

Skapa spelbredd och speldjup

Laget behöver både spelbredd och speldjup för ett bra anfallsspel.

Numerära överlägen

Sträva efter att skapa numerära överlägen i anfallsspelet och undvika numerära underlägen i

försvarsspelet. I numerära överlägen ska man aldrig behöva förlora bollen, pressar motståndaren så

finns det en fri spelare att passa och markerar motståndarna så är det bara att driva bollen.

Djupledsspel

Sträva efter att spela framåt i djupled, men vi kan börja introducera nyttan av sidledspassningar

och/eller till och med bakåtspel som ett alternativ när vi kan gå framåt på ett bra sätt. Framför allt i

de övre åldrarna i spannet.
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Uppflyttning i anfallsspel

Flytta upp laget när bollen spelas framåt. För att behålla numerära överlägen och fortsatt kontrollera

bollen. Det ger också enklare att återerövra bollen vid bolltapp.

Pressa med närmsta spelare

Närmsta försvarsspelare pressar bollhållaren, övriga spelare täcker ytor eller markerar. Fokus på att

göra det från försvarssida, dvs. med kroppen placerad mellan det egna målet och bollförande

motståndare.

11.3.3 Målbild - Färdigheter spelare

Speluppbyggnad och perception

Lyft blicken och se spelet. Det hjälper spelaren att fatta bra beslut.

Spelbarhet

Sök upp öppna ytor och öppna en passningslinje för bollhållaren. Det vill säga kom bort från

eventuell markering för att kunna få en passning.

Rättvänd

Sträva alltid efter att bli rättvänd. Det är med kroppen mot motståndarnas mål som vi hotar bäst.

Mottagning

Var medveten om vad som ska göras med bollen innan mottagning. Gör en kontrollerad mottagning

med första tillslaget bort från press till öppen yta.

Passningar på marken och noggrannhet

Passa bollen efter marken så ofta som möjligt. Använd  enbart passningar i luften när det inte är

möjligt att spela längs marken.

Driv framåt

Driv bollen framåt om det finns yta. Sätter inte motståndaren press, så driver vi bollen framåt i ytan

för att kunna spela närmre motståndarnas mål.

Beslutsam 1 mot 1

Var beslutsam i 1 mot 1-situationer. Spela enkelt i anfallsspelet, driv bollen, dribbla förbi försvararen.

I försvarsspelet – kom snabbt på försvarssida och försök ta tillbaka bollen genom bra press eller

genom att bryta framför motståndaren.

Avsluta

Var beslutsam, använd båda fötterna och skjut med precision. Spelar ska nu kunna skjuta med större

precision för att öka sina chanser att göra mål.

Ta bollen

Ta bollen innan motståndaren kommer till avslut
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Skydda målet

Skydda målet om motståndaren kommer till avslut.

Igångsättande

Lugnt igångsättning med utkast eller rull.

11.3.4 Färdigheter för lag och spelare

PSYKOLOGI LAG SPELARE FYSIOLOGI

Uppleva egen kompetens Väggspel Driva Styrka

Känsla av att kunna

påverka

Överlappning Vända - Viss del

muskelbyggande

styrketräning

Tillhörighet i gruppen Spelbarhet Skjuta - Utveckling av teknik

och allsidig grundstyrka

Göra sitt bästa Spelavstånd Passning - kort - Explosiv styrka

Jämföra med sig själv Spelbredd Passning - lång - Bålstabilitet

Fatta egna beslut på

planen

Speldjup Mottagning - Knäkontroll

Positiv feedback mellan

spelare

Uppflyttning Utmana, finta och dribbla Uthållighet

Utöva egen kontroll Spelvändning Nick - Aerob

Lära och förstå individuella

psykologiska faktorer

Djupledsspel Försvarssida - Anaerob

Självmedevetenhet Offensiv omställning Brytning Snabbhet (i olika

riktningar)

Självreglering Kontring Tackling - Reaktion

Defensiv omställning Pressa - Frekvens

Direkt återerövring Markera - Acceleration

Indirekt återerövring Täcka Rörlighet

Överflyttning - centrering Fånga bollen - Dynamisk

Överflyttning - retirering Kasta sig Koordination

Fasta situationer Kasta ut bollen - Rytm

Skjuta ut bollen på volley

med precision och

sidvolley

- Rumsorientering

Boxa bollen - Öga-hand, öga-fot

Upphopp och fånga bollen Grundläggande

färdigheter
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Förflytta sig - Hoppa och landa

- Springa och bromsa

- Kasta och fånga

- Rulla, åla och krypa

Perception (balans, syn

och hörsel)

11.4 Träning

Träningsplanen är det ställe som laget spenderar den mesta av sin gemensamma tid på och därför

kommer det naturligt att det är där som det finns bäst möjligheter att arbeta med spelarnas- och

lagets utveckling. Vad vi gör, hur det görs, hur effektivt det görs och att vi har ett effektivt lärande är

grunden till utveckling.

När ett lag tränar mellan 40 upp till 200 pass per år, så är det lätt hänt att man som tränare börjar

göra det slentrianmässigt efter ett tag. Det är enkelt att leverera bra träningar med positiv energi och

utvecklande miljö till en början, men det är inte ovanligt att du trubbas av med tiden.

Precis som att spelare har bättre eller sämre dagar, så har man det även som tränare. Det är inga

konstigheter. Det är inte alla träningspass det är möjligt att ge 100%, men försök att varje pass kräma

ut det du har. För tränarnas engagemang har en stor inverkan på spelarnas såväl kort- som långsiktiga

utveckling.

11.4.1 Hur ofta och hur länge?

Vi kommer nu in i en ålder där antalet träningspass går att trappa upp lite mer. Rekommendationen

är att träna 2-4 pass i veckan och gärna 75 minuter åt gången. I yngsta delen av spannet är det

fortfarande helt ok med 60 minuters pass, där får ni själva känna efter hur mottagliga spelarna är

under längre pass. Att gå upp till fyra pass i veckan är främst aktuellt i den äldre delen av spannet,

dvs. när ni spelar ert sista år i spel 7 mot 7.

11.4.2 Träningens karaktär

Träningen ska definieras av en korrekt teknisk inlärning, då spelarna är i den gyllene åldern för

motorisk inlärning. I övrigt ska fortsatt ett stort fokus ligga på individen. Dock ser vi inte enbart till

individen längre, utan nu börjar vi arbeta mer med lagets samarbete, men främst med fokus på

samarbetet mellan de spelare som är närmast varandra.

I övrigt ska träningarnas karaktär ligga i linje med nedanstående punkter:

- Korta samlingar

- Spelträning

- Variation

- Enkla övningar

- Positioner under spelträningen

- Små ytor
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- Antal tränare/barn = 1/10

- Få spelare per lag/grupp

- Hög aktivitet och många bollkontakter

- Korta arbetsperioder

- Fokus på prestation och att göra sitt bästa

Skillnaden i punkterna ovan jämfört med vad vi gjorde i 5 mot 5, är att vi nu kan använda oss av

positioner i spelträningen och gå in lite mer på respektive ansvarsområde. Medan vi i 5 mot 5 undvek

att betona positioner.

11.4.3 Träna mot färdighetsmålen

Utöver att försöka följa träningens karaktär, som listades ovan, så ska träningen utformas för att

spelarna ska uppnå de färdighetsmål som listats. I de färdighetsövningar ni gör ska fokus ligga på att

utveckla spelarnas förmåga att driva bollen, vända med bollen, utmana, dribbla, slå korta passningar,

ta emot bollen och skjuta. Det är även dessa aktioner som ni ska uppmuntra och berömma under

spelövningar. Återigen - det är viktigt att jobba intensivt med de grundmoment som listas just i och

med att spelarna är i den gyllene åldern för motorisk inlärning. Lyckas vi få spelarna att hitta rätt

teknik i sina fotbollsaktioner, så kommer det underlätta rejält för en brant utvecklingskurva i högre

åldrar.

Lägg gärna fortsatt fokus på att spelarna ska press från försvarssida och lär även ut hur vi markerar

och nyttan med att markera. Markeringsspel utgår precis som presspelet från försvarssida, dvs. vi

markerar en spelare med vår kropp mellan eget mål och spelaren. Det visar och instruerar ni enklast i

spelövningar.

Det är även bra att någon gång ibland lägga in en övning med fokus på målvaktsspel, där barnen

primärt för hantera bollen med händerna. Alla barn ska få testa på att vara målvakt och

målsättningen är därmed att samtliga ska uppfylla de färdighetsmål som listas för målvaktsspel. I det

här skedet behöver dock inte alla vara målvakt, om det är så att ni har spelare som gärna står i mål.

Tänk dock på att de spelarna som gillar att vara målvakt inte alltid ska vara det. Att träna och spela

match som utespelare är mycket nyttigt även för de som vill nischa sig som målvakter, då fotbollen

har kommit till ett utvecklingsstadium där målvaktens spel med fötterna är vitalt.

De fysiologiska målbilderna, som inte är särskilt avancerade tränas per automatik i de flesta övningar.

I den här åldern kan spelarna dock introduceras för knäkontroll och bålstabilitetsövningar, som verkar

skadeförebyggande. Jobba även med övningar som sätter spelarnas koordinationsförmåga på prov.

Dessa ska vara med boll.

Hjälp barnen på traven att uppfylla de psykologiska målbilderna.Fortsätt betona vikten av att alltid

göra sitt bästa, att inte jämföra sig med andra - utan att istället jämföra med sig själv och bjud in

barnen och ge dem möjlighet att påverka. I den här åldern ska spelarna även bli bekväma i att fatta

egna beslut, något som de förhoppningsvis har fått träna på ända sedan starten av sin

fotbollsutbildning. Nu när vi inte längre enbart arbetar med individerna, utan introducerar samspel,

så bör vi också lära spelarna att ge positiv feedback till varandra för att bygga lagmoral och stärka

lagkamraternas självförtroende.
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11.4.4 Lägg mycket tid på spelövningar

Sträva alltid efter att träningarna ska spegla besluten som måste tas under match – funktionell

träning där varje individ måste tänka själv.

Under match befinner sig spelaren hela tiden i en komplex miljö där den behöver vara uppmärksam

på många saker; på var medspelare och motståndare befinner sig och vad de gör, på riktningen till

motståndarens mål och det egna etc. Beslut behöver tas ofta och snabbt. I fotbollsmatcher är

normalt ingen situation exakt densamma. I träningen ska vi som sagt att försöka återspegla

matchmiljön så gott det går. Alltså behöver vi skapa en komplex miljö där spelaren behöver

koncentrera sig på sin omgivning samtidigt som den övar olika färdigheter.

Spelövningar är utmärkta för att nå denna komplexa miljö som återspeglar matchspelet bra, med ett

brett träningsspann. Ju äldre spelarna blir, desto mer tid ska läggas på spelövningar.

Riktningsbaserat smålagsspel är en bra grund för fotbollsträning. Sådan övning speglar

matchsituationen genom att vi har en anfallsriktning och en försvarsriktning, samt andra spelare i

närheten som både försöker hjälpa (medspelare) och skapa problem (motspelare). Med smålagsspel

eller liknande övningar, tränar man också automatiskt på de olika spelmomenten - anfall, försvar

(omställningar), spelbredd, speldjup, spelavstånd och spelbarhet och spelförståelse, speluppfattning,

reaktionsförmåga, kommunikation osv. Att uppfatta och förstå, att analysera och att fatta bra beslut

är mycket viktigt för att lyckas med sitt fotbollsspelande.

Smålagsspel uppfattas också oftast som roligt av spelarna och att ha roligt är oerhört viktigt för att

man ska fortsätta med sin idrott, utvecklas och få ut något av den.

Anledningen till att smålagsspel är att föredra före stort spel, är för att varje enskild spelare får göra

betydligt fler fotbollsaktioner. Något som du kan läsa mer om i “5.5 Smålagsspel”. Där finns även

vidare information om varför spelövningar är bra och hur det går att variera.

11.4.5 Träningsupplägg

Vi vill som konstaterat arbeta i ett matchlikt klimat så mycket som möjligt, och därför bör minst

hälften av träningen bestå av spelövningar, 50-60%. Vilket innebär att 40-50% av träningen ska läggas

på färdighetsövningar.

Nedan är ett förslag på träningsupplägg från SvFF:s utbildningsplan.
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Ytterligare förslag på upplägg:

1. Aktivering med boll (går att kombinera med knäkontroll och bålstabilitet)

2. Spelövning (speluppbyggnad, väggspel, avslut, etc)

3.Färdighetsövning (Driva, vända, skjuta, dribbla, passa och mottagning)

4. Spelövning - Match (smålag)

Alternativt:

1. Aktivering med boll

2. Färdighetsövning (Driva, vända, skjuta, dribbla, passning och mottagning)

3. Färdighetsövning (Driva, vända, skjuta, dribbla, passning och mottagning)

4. Spelövning - Match (smålag)

11.4.6 Supercoach
Tänk på att appen Supercoach finns tillgänglig, om du behöver hjälp med att hitta övningar eller att ta

fram hela träningspass. Där finns ett omfattande övningsbibliotek.

Alla övningar presenteras med intuitiva videor och förklaras närmare genom ljud, text och bilder.

11.5 Match

Matchspel sker i formen 7 mot 7. För 10- och 11-åringar spelas match på liten 7 mot 7 plan, medan

för 12-åringar spelas på stor plan.

I den här åldern ses matchspelet fortsatt som ett träningstillfälle. Med det menas att primärt fokus

ligger på individens- och lagets utveckling och att alla ska göra sitt bästa, snarare än resultatet. En

vunnen match är en effekt av en bra prestation.

Generella riktlinjer för match:

- Matchen är ett inlärningstillfälle

- Tränarna skall vara först på plats och samla laget vid match och även samla laget efter match

- Tränarna skall ha med material samt veta vart vi skall åka (adress)

- Tränarna skall veta vilka som kommer till samling och vilka som åker direkt

- Minst två tränare vid varje match (ta annars hjälp av föräldrar)

- Lagkapten skall roteras så att alla får möjlighet (peppa så att alla vill)

- Prata om ledarrollen hos vår målvakt samt vikten av att ”spola ned” insläppta mål

11.5.1 Seriespel

Fortsatt deltagande i S:t Eriks-cupen. Ni ska försöka att anmäla tillräckligt många lag till seriespelet

för att alla ska få möjlighet att spela minst en match i veckan. Är ni “för många” för en serie, men

osäkra på om ni kan klara av två stycken. Fråga gärna ett annat lag i samma årskull (om det finns) om

ni ska samspela en serie. Antingen att ni skickar hälften av spelarna var, eller att ni ansvarar för

varannan match.
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Det två första åren i spel 7 mot 7, erbjuds tre svårighetsgrader till S:t Erikscupen. “Lätt”,  “medel” och

“svår”. Sista året utökas antalet svårighetsgrader och då går det att anmäla sig till  “extra lätt”, “lätt”,

“medel”, “svår” och “extra svår”.

Vägledning anmälan till seriespel första året 7 mot 7 (10 år)

Lätt - 20% av lagen

Laget/träningsgruppen har förlorat fler än 75% av matcherna under sista året i spel 5 mot 5.

Laget tränar troligen 1-2 gånger i veckan.

Medel - 60% av lagen

Laget/träningsgruppen har vunnit mellan 20-80% av matcherna under sista året i spel 5 mot 5.

Laget tränar troligen 1-3 gånger i veckan.

Svår - 20% av lagen

Laget/träningsgruppen har vunnit fler än 80% av sina matcher under sista året i spel 5 mot 5.

Laget tränar troligen 2 gånger i veckan eller oftare.

Vägledning anmälan till seriespel andra året 7 mot 7 (11 år)

Lätt - 20% av lagen

Laget har vunnit 0-75% av matcherna i Lätt året innan.

Laget förlorade fler än 75% av matcherna i Medel året innan.

Troligen tränar laget 1-2 gånger i veckan.

Medel - 60% av lagen

Laget har vunnit 75% eller fler av sina matcher i Lätt året innan.

Laget har vunnit mellan 20-80% av matcherna i Medel året innan.

Laget har förlorat minst 75% av sina matcher i Svår året innan.

Laget tränar troligen 1-3 gånger i veckan.

Svår - 20% av lagen

Laget har vunnit mer än 80% av sina matcher i Medel året innan.

Laget har vunnit mellan 20-100% av sina matcher i Svår året innan.

Laget tränar troligen 2 gånger i veckan eller oftare.
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Vägledning anmälan till seriespel andra året 7 mot 7 (12 år)

Extra lätt - 10% av lagen

Laget har förlorat minst 80% av sina matcher i Lätt året innan.

Laget tränar troligen 1-2 gånger i veckan.

Lätt - 20% av lagen

Laget har förlorat minst 75% av sina matcher i Medel året innan.

Laget spelade i lätt året innan och de flesta matcherna var jämna.

Laget tränar troligen 1-2 gånger i veckan.

Medel - 50% av lagen

Laget har vunnit mellan 25-75% av matcherna i Medel året innan.

Laget har vunnit mer än 60% av matcherna i Lätt året innan.

Laget har förlorat minst 75% av sina matcher i Svår året innan.

Laget tränar troligen 1-3 gånger i veckan.

Svår - 15% av lagen

Laget har vunnit mellan 25-75% av matcherna i Svår året innan.

Laget har vunnit minst 70% av matcherna i Medel året innan.

Laget tränar troligen 2-3 gånger i veckan.

Extra svår - 5% av lagen

En nivå för väldigt få lag.

Laget har vunnit minst 75% av sina matcher i Svår året innan.

Laget tränar troligen minst 3 gånger i veckan.

11.5.2 Cuper

Att delta i cuper är något som brukar uppskattas av spelarna och det ger ofta minnen för livet.

Dessutom ger det er möjlighet att spela fler matcher per säsong, och därmed utvecklas mera både på

individnivå, men också som lag.
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I den här åldern, så rekommenderar vi att ni spelar cuper i Stockholm, eller närliggande städer. Det är

lämpligt att delta i två till fyra cuper per år.

Det finns hur många cuper som helst att delta i, i Stockholmsområdet. Sök på nätet så kommer ni att

hitta. Annars kan ni fråga andra lag, eller klubben om tips.

11.5.3 Träningsmatcher

Seriespelet i Sverige är under en relativt begränsad period av året. Det startar i april och brukar

avslutas senast i oktober för barn i den här åldern. Det innebär att det är flera månader med bra

fotbollsförutsättningar, där det inte naturligt är matcher, men som med fördel nyttjas till matchspel.

Ett alternativ är att delta i cuper som är placerade före eller efter säsongen. Ett annat bra alternativ

är att boka in träningsmatcher mot lag. Det är ett bra sätt att träna på matcher inför seriespelet, men

också att förlänga säsongen.

Här kan ni passa på att möta lag som kanske spelar på en annan svårighetsgrad än er själva, för att

öva på att spela matcher där ni får antingen styra tempot eller där ni utmanas mot ett tufft

motstånd.

11.5.4 Speltid

Rekommendationen är att kalla max 12 spelare till match. Kallas fler än så, så blir det för lite speltid

för var och en. Speltiden ska fördelas lika mellan spelarna och laget ska aldrig “toppas”. Startgaranti

gäller och innebär att alla spelare regelbundet under året ska få spela från start

11.5.5 Spelsystem

Vi spelar med formationen 1-2-3-1, dvs. med en målvakt, två försvarare, tre mittfältare och en

anfallare. Alla spelare ska spela lära sig att spela på samtliga positioner och det är därför viktigt att

rotera runt på dessa.

49



11.5.6 Matchcoachning

- Instruktionerna före och under match ska vara tydliga och simpla. Försök att inte låta dessa ta för

mycket tid. Spelarna ska spela som ni tränar.

- Ge beröm och positiv feedback, speciellt när en spelare gör något som går i linje med vad ni har

tränat på eller som går i linje med spelfilosofin. Det förstärker beteendet och gör att det upprepas.

- Instruera inte spelare på plan. Om du vill gå igenom något med spelaren, gör det när denne är

utbytt. Instruerar vi för mycket när spelarna är på planen ger det en otrygghet, dvs. att de känner att

de inte vågar ta egna beslut.

11.6 Spelfilosofi
Vår generella spelfilosofi baseras på trygghet med boll. Både när vi driver, utmanar och dribblar, men

även i passning och mottagning. På så sätt vill vi ha ett kontrollerat spel på offensiv planhalva. För att

komma dit behöver vi arbeta med anfallsspelets grundförutsättningar - Spelbarhet, Spelavstånd,

Spelbredd och speldjup. Vi strävar efter att spela bollen framför mottagaren i så stor utsträckning

som möjligt, så att vi kan behålla fart framåt. Vi vill bygga spelet bakifrån och att målvakten ska vara

en naturlig del i speluppbyggnaden.

Vi vill försvara så lite som möjligt, vilket innebär att vi arbetar med en direkt återerövringspress när vi

förlorar bollen och med ett generellt högt presspel. Vi undviker att ge motståndarna ytor genom

försvara man mot man. Alla spelare deltar i försvarsspelet.

För att kunna spela på det sättet, så går vi nedan in på vårt arbetssätt i anfallsspel och försvarsspel

mer detaljerat.

11.6.1 Spelfilosofi - Anfallsspel

Passa endast om det ger ett bättre läge

Syftet är att spelarna ska lära sig att värdera olika lägen. I många fall ser man spelare som behandlar

bollen som en het potatis, dvs något man gör bäst i att skicka vidare så fort som möjligt. Tvärtom är

det viktigt att förstå syftet med en pass, nämligen att sätta laget i ett bättre läge. Till exempel är det

viktigt att man i ett numerärt överläge 2 mot 1, 3 mot 2, osv. utmanar först och tvingar motståndaren

att gå på innan passen slås.

Gör dig spelbar

Med ovan sagt, så innebär det inte att vi inte ska passa bollen. Utan spelare utan boll ska försöka bli

spelbara, så att det är enkelt för bollförande spelare att passa när det behövs. Spelarna utan boll ska

sträva efter att bli spelbara i bättre lägen än bollförande spelares.

I den här åldern vill vi börja tänka på och använda anfallsspelets grundförutsättningar, de fyra “S:en”.

Nämligen Spelbarhet, Spelavstånd, Spelbredd och Speldjup. Alla fyra är förutsättningar för att skapa

ett fungerande anfallsspel. Med spelbredd och speldjup skapar vi större ytor att spela på, vilket gör

det enklare att behålla bollen inom laget. Spelbarhet handlar om att komma bort från motståndarna

för att skapa en öppen passningsväg. Det är viktigt även att betona spelavståndet. Spelarna som gör
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sig spelbara bör inte stå för nära bollförande spelare. Det skulle innebära att trots passning så

befinner sig bollen i ungefär samma läge. Vi har alltså inte skapat ett avsevärt bättre läge genom

passningen.

Skapa vinklar och trianglar

Ett bra sätt att hålla bollen inom laget är genom att skapa vinklar, dvs. att göra sig spelbar och kunna

få bollen rättvänd.

I vårt arbetssätt vill vi vara bra på att kontrollera bollen och en sak som är bra att arbeta med för att

hålla den inom laget är trianglar. Kan vi hitta passningstrianglar ute på planen, så kommer vi att

kunna spela oss ur de allra flesta trånga situationer där motståndarna sätter press. I vår

grundformation finns 6 st naturliga passningstrianglar, se bild. Så fort en spelare i en triangel är

bollförande, är det upp till övriga två att göra sig spelbara. Något som innebär att vår centrala

mittfältare tydligt spelar en nyckelroll i vårt anfallsspel, då denne arbetar med spelbarhet i princip

hela tiden.

Vrid på huvudet

Syftet är att en spelare ska vara ständigt medveten om sin omgivning och andra spelares lägen. I

anfallsspel så kan icke bollförande spelare skaffa sig mer tid genom att vrida på huvudet innan

bollmottagning och därigenom kunna fatta rätt beslut.
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Anfallsvapen

När vi är långt in på motståndarnas planhalva och vill försöka komma till avslut och göra mål, så kan

vi använda oss av anfallsvapen. Antingen så kan vi utmana och försöka dribbla av motståndarnas

försvarare, eller gå för ett väggspel. Det skulle kunna vara en yttermittfältare som driver bollen och

passar den till anfallaren, samtidigt som ny rörelse tas mot motståndarnas mål och bollen passas

tillbaka.

Prioritera att rulla eller kasta ut bollen

I och med att vi ska arbeta för ett kontrollerat anfallsspel som byggs bakifrån, så ska målvakten sträva

efter att rulla eller kasta ut bollen. Långa sparkar är svåra för utespelarna att hantera och det är stor

risk att bollen hamnar hos motståndarna. Därför vill vi istället rulla eller kasta bollen får utökad

kontroll.

Det gör vi bäst genom att målvakten rullar ut bollen till en ytterback om denne är spelbar.

Ytterbacken går långt ned i jämnhöjd med målvakten och placerar sig med ryggen mot sidlinjen, så

att det är möjligt att ta med sig bollen framåt i spelriktningen. Ytterbacken kan sedan välja att spela

framåt utmed linjen till ytter, snett inåt till mittfältare, över till den andra försvararen eller tillbaka till

målvakten beroende på läget. Om samtliga alternativ är markerade kan målvakten välja att sparka

långt.

11.6.2 Spelfilosofi - Försvarsspel

Markera på försvarssida

Syftet är att kunna utgöra största möjliga hinder för motståndaren. Det är viktigt att vid markering av

motståndare befinna sig på försvarssida för att utgöra största möjliga hinder. Är bollen nära så

närmarkerar vi och är den längre bort så kan vi avståndsmarkera. Det är speciellt viktigt vid fasta

situationer att varje spelare har koll på sin motspelare och markerar på försvarssida (även om

motspelaren tar en löpning).

Pressa

Syftet är att sätta motståndarnas bollhållare under press genom att komma tätt inpå. Den försvarare

som är närmast bollförande motspelare ska komma så tätt inpå bollhållaren att denne får problem –

dock utan att riskera att bli passerad. Avsikten med press ska, om möjligt, vara att vinna boll. Om

detta inte är möjligt så kan pressen syfta till att vinna tid så att medspelarna hinner komma på

försvarssida för att effektivt kunna markera och täcka. Avsikten kan också vara att med press minska

tid och utrymme för bollhållaren och förhindra att bollen spelas snabbt framåt.

Vrid på huvudet

Syftet är att en spelare ska vara ständigt medveten om vad som händer runt omkring. I försvarsspel

gäller det att upptäcka om någon spelare befinner sig bakom för att säkra att man är på försvarssida.

Vid fasta situationer så handlar det mycket om att snabbt vrida på huvudet för att kunna värdera

samtliga lägen.
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12. 13-14 år

“Träna för att lära”

12.1 Utvecklingsstadie

12.1.1 Fysisk utveckling

Fysisk skillnad mellan pojkar och flickor börjar ske i samband med tillväxtspurten. Tillväxtspurten sker

tidigare för flickor, mellan 10 och 14 års ålder, medan pojkarnas tillväxtspurt kommer något senare, i

12–16 års ålder.

Under denna period kommer det centrala nervsystemet bli nästan fullt utvecklat – vilket innebär att

samtliga fysiska kvaliteter är fullt träningsbara: snabbhet, styrka, rörlighet, balans och koordination.

Förbättrar och fulländar fortfarande sin koordination och sina tekniska färdigheter I samband med

tillväxtspurten är det gynnsamt med uthållighetsträning

12.1.2 Psykosocial utveckling

Uppfattningsförmågan förbättras.

Förmågan att utföra flera saker samtidigt förbättras.

Kan processa mer information på samma gång.

Abstrakt tänkande utvecklas fullt ut.

Förstår förhållandet mellan tid och rum.

Spänningar med vuxna uppstår.

Sociala interaktioner mellan flickor och pojkar börjar bli viktigt.

Deltar fortfarande i idrott för att det är roligt, men kan ta det mer seriöst i val av idrott – specialisera

sig.
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12.2 Träna för att lära

Under knatteskola, 5 mot 5 och 7 mot 7 har de tekniska grunderna och motoriken tränats in. Med

dessa grunder har spelarna med sig de verktyg som krävs för att ta nya kliv och gå in i ytterligare en

läroperiod.

12.3 Målbilder

Tidigare har målbilderna varit relaterade till individen och dess samspel med närmsta lagkamraterna.

Spelarna är nu redo att utöka sitt kollektiva samarbete och därmed innefattar inte målbilderna längre

bara de mest närliggande spelarna, utan i hela lagdelar.

12.3.1 Målbild - Spelfilosofi

Positionsbestämt lagspel

Alla spelare i laget deltar i anfallsspelet när det egna laget har bollen och alla spelare deltar, utifrån

sin position, i försvarsspelet när motståndarna har bollen.

Skapa och krympa spelytor

I anfallsspelet gör laget spelytorna stora och skapar tid med bollen. I försvarsspelet ”krymper” laget

spelytorna och ger motståndarna lite tid med bollen.

Kontrollera bollen

Laget kontrollerar bollen i anfallsspelet och klarar av att spela genom alla spelytor.

Djupledsspel

Bollen spelas främst framåt i djupled, men spelvändningar och djupledsspel bakåt, i form av

understöd till bollhållaren, är viktiga moment för att skapa ett bra djupledsspel framåt och samtidigt

behålla bollen inom laget.
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Passningsinriktat spel

Spelarna är skickliga i mottagning och passning och behärskar korta och långa passningar, framför allt

på marken.

Skapa målchans och avsluta

Avslut skapas med passningsspel och genom att använda anfallsvapnen utmana, dribbla, väggspel

och överlappning. Spelarna är beslutsamma i avslutslägen och kan skjuta med precision med båda

fötterna.

Snabba omställningar

Snabba omställningar mellan anfallsspel och försvarsspel. Snabba omställningar till anfallsspel gör att

vi kan utnyttja att motståndarna är ur position, komma till avslut och göra mål. Snabba omställningar

till försvarsspel för att se till att komma på försvarssida och inte ge motståndarna möjlighet att

komma till avslut.

Bollorienterat försvarsspel

Bollens position bestämmer positionerna för lagets försvarsspel. Arbetssätt är zonmarkering

och/eller positionsförsvar.

Press på bollhållaren

Spelarna pressar motståndarnas bollhållare för att ta tillbaka bollen och förhindra motståndarnas

djupledsspel.

Kollektiva försvarsmetoder och korta avstånd

Laget arbetar tillsammans i överflyttning, centrering, uppflyttning och retirering, med korta avstånd

mellan och inom lagdelarna. Detta för att krympa ytorna för motståndarna.

12.3.2 Målbild - Färdigheter laget

Lagspel

Alla spelare är delaktiga i anfallsspelet och i försvarsspelet.

Skapa spelbredd och speldjup

Laget behöver både spelbredd och speldjup för ett bra anfallsspel.

Bollen i rörelse

Håll bollen i rörelse och sträva efter flyt i passningsspelet.

Flera passningsalternativ

Skapa minst två passningsalternativ diagonalt framåt och minst ett diagonalt bakåt (understöd).

Arbeta i trianglarna.

Numerära överlägen

Sträva efter att skapa numerära överlägen i anfallsspelet och undvika numerära underlägen i

försvarsspelet.

55



Djupledsspel

Sträva efter att spela framåt i djupled.

Uppflyttning i anfallsspel

Flytta upp laget när bollen spelas framåt.

Kollektiva försvarsmetoder

Krymp spelytorna för motståndarna genom att laget agerar tillsammans i överflyttningcentrering och

uppflyttning-retirering.

Pressa med närmsta spelare

Närmsta försvarsspelare pressar bollhållaren, övriga spelare täcker ytor eller markerar.

12.3.3 Målbild - Färdigheter spelare

Speluppfattning och perception

Orientering – lyft blicken och se spelet.

Snabb omställning

Reagera och ställ snabbt om mellan anfallsspel och försvarsspel.

Spelbarhet

Sök upp öppna ytor och öppna en passningslinje för bollhållaren.

Rättvänd

Sträva alltid efter att bli rättvänd. Det är med kroppen mot motståndarnas mål som vi hotar bäst.

Mottagning

Var medveten om vad som ska göras med bollen innan den kommer. Gör en kontrollerad mottagning

med första tillslaget bort från press till öppen yta.

Passningar på marken och noggrannhet

Passa bollen efter marken så ofta som möjligt. Var noggrann med och sträva efter hårda precisa

passningar.

Driv framåt

Driv bollen framåt om det finns yta.

Beslutsam 1 mot 1

Var beslutsam i 1 mot 1-situationer. Spela enkelt i anfallsspelet, driv bollen, dribbla förbi försvararen.

I försvarsspelet – kom snabbt på försvarssida för att pressa, täcka eller markera. Erövra bollen genom

bra press eller genom att bryta framför motståndaren.

Avsluta

Var beslutsam, använd båda fötterna och skjut med precision och hårdhet men prioritera precision.
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Skydda målet

Skydda målet om motståndaren kommer till avslut genom att samarbeta.

Ta bollen

Ta bollen innan motståndaren kommer till avslut genom ett bra positionsspel.

Coacha medspelare i försvarsspel

Coacha medspelare för att förhindra att motspelare kommer till avslut.

Igångsättning

Lugn igångsättning med utkast eller utspark med precision.

Coacha medspelare i anfallsspel

Coacha medspelare om passningsalternativ.

Agera understödsspelare

Agera understödsspelare och spelvändare.

12.3.4 Färdigheter position

Position Anfallsspel Försvarsspel

Målvakt Passning kort

Passning lång

Mottagning

Skjuta ut bollen på volley

Kasta ut bollen

Fånga bollen

Kasta sig

Upphopp

Boxa bollen

Förflytta sig

Ytterback Passning kort

Passning lång

Mottagning

Driva

Inlägg

Utmana

Pressa

Täcka

Tackla

Bryta

Mittback Passning kort

Passning lång

Mottagning

Pressa

Täcka

Tackla

Bryta

Nicka

Yttermittfältare/Ytterf

orward

Passning kort

Passning lång

Mottagning

Driva Inlägg

Utmana

Finta/dribbla

Pressa

Täcka

Tackla

Bryta
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Innermittfältare Passning kort

Passning lång

Mottagning

Driva

Vända

Nicka

Skjuta

Pressa

Täcka

Tackla

Bryta

Forward Passning kort

Mottagning

Driva

Vända

Nicka

Skjuta

Utmana

Finta/dribbla

Pressa

Täcka

12.3.5 Färdigheter för lag och spelare

PSYKOLOGI LAG SPELARE FYSIOLOGI

Uppleva egen kompetens Väggspel Driva Styrka

Känsla av att kunna

påverka

Överlappning Vända - Viss del

muskelbyggande

styrketräning

Tillhörighet i gruppen Spelbarhet Skjuta - Utveckling av teknik

och allsidig grundstyrka

Göra sitt bästa Spelavstånd Passning - kort - Explosiv styrka

Jämföra med sig själv Spelbredd Passning - lång - Bålstabilitet

Fatta egna beslut på

planen

Speldjup Mottagning - Knäkontroll

Positiv feedback mellan

spelare

Uppflyttning Utmana, finta och dribbla Uthållighet

Utöva egen kontroll Spelvändning Nick - Aerob

Lära och förstå individuella

psykologiska faktorer

Djupledsspel Försvarssida - Anaerob

Självmedevetenhet Offensiv omställning Brytning Snabbhet (i olika

riktningar)

Självreglering Kontring Tackling - Reaktion

Defensiv omställning Pressa - Frekvens

Direkt återerövring Markera - Acceleration

Indirekt återerövring Täcka Rörlighet

Överflyttning - centrering Fånga bollen - Dynamisk
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Överflyttning - retirering Kasta sig Koordination

Fasta situationer Kasta ut bollen - Rytm

Skjuta ut bollen på volley

med precision och

sidvolley

- Rumsorientering

Boxa bollen - Öga-hand, öga-fot

Upphopp och fånga

bollen

Grundläggande

färdigheter

Förflytta sig - Hoppa och landa

- Springa och bromsa

- Kasta och fånga

- Rulla, åla och krypa

Perception (balans, syn

och hörsel)

12.4 Träning

Träningsplanen är det ställe som laget spenderar den mesta av sin gemensamma tid på och därför

kommer det naturligt att det är där som det finns bäst möjligheter att arbeta med spelarnas- och

lagets utveckling. Vad vi gör, hur det görs, hur effektivt det görs och att vi har ett effektivt lärande är

grunden till utveckling.

När ett lag tränar mellan 40 upp till 200 pass per år, så är det lätt hänt att man som tränare börjar

göra det slentrianmässigt efter ett tag. Det är enkelt att leverera bra träningar med positiv energi och

utvecklande miljö till en början, men det är inte ovanligt att du trubbas av med tiden.

Precis som att spelare har bättre eller sämre dagar, så har man det även som tränare. Det är inga

konstigheter. Det är inte alla träningspass det är möjligt att ge 100%, men försök att varje pass kräma

ut det du har. För tränarnas engagemang har en stor inverkan på spelarnas såväl kort- som långsiktiga

utveckling.

12.4.1 Hur ofta och hur länge?

Rekommendationen är att träna 2-4 pass i veckan, minst 75 minuter åt gången men gärna 90

minuter.

12.4.2 Träningens karaktär

Vi är nu inne i ett skede där spelarnas positioner ute på planen kommer vara allt mer fasta, vilket gör

att vi i spelövningar försöker få spelarna att i större utsträckning förhålla sig till de positioner som de

primärt spelar på match. Spelar ni en possession-övning, ska instruktionerna till en spelare som

normalt sett spelar centralt i banan vara att försöka hålla mittenytan, och vice-versa för en

kantspelare.
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I övrigt ska träningarnas karaktär ligga i linje med nedanstående punkter:

- Korta samlingar

- Spelträning

- Variation

- Enkla övningar med fokus på kvalitet

- Positioner under spelträningen

- Små och stora ytor

- Antal tränare/spelare = 1/10

- Hög aktivitet, intensitet och många bollkontakter

- Korta och långa arbetsperioder

- Fokus på prestation och att göra sitt bästa

12.4.3 Träna mot färdighetsmålen

Utöver att försöka följa träningens karaktär, som listades ovan, så ska träningen utformas för att

spelarna ska uppnå de färdighetsmål som listats. Sträva efter att arbeta med de nya färdighetsmålen,

så som långa passningar, brytning, tackling, nick, omställningar, överlappning, spelvändning och

djupledsspel. Fortsätt även att arbeta med de färdigheter som går i linje med vårt arbetssätt att spela

en kontrollerad anfallsfotboll, t.ex. korta passningar, mottagning, utmana och dribbla. Beröm

spelarnas aktioner som går i linje med de nya färdighetsmålen och de som återspeglar vårt

arbetssätt.

Lägg gärna fortsatt fokus på att spelarna ska pressa från försvarssida och markeringsspel.

Markeringsspel utgår precis som presspelet från försvarssida, dvs. vi markerar en spelare med vår

kropp mellan eget mål och spelaren. Det visar och instruerar ni enklast i spelövningar. I försvarsspelet

lägger vi nu också fokus på och förklarar nyttan med brytning och tackling. Vi kan även introducera

huvudspel, dvs. nick.

Förhoppningsvis har ni nu någon, eller några som specialiserar sig på målvaktsrollen. Tänk på att ge

dessa uppmärksamhet och sträva mot att arbeta med deras färdighetsmål också. Kan ni ha en ledare

i laget som går Målvaktsutbildning C och Målvaktsutbildning B, så är det suveränt och kommer ge er

goda verktyg för träning av era målvakter.  Tänk på att målvakterna med fördel regelbundet deltar på

övningar med utespelarna, då fotbollen har kommit till ett utvecklingsstadium där målvaktens spel

med fötterna är vitalt.

De fysiologiska målbilderna börjar nu bli mer omfattande och ni kan nu arbeta med samtliga

områden, bortsett från rent muskelbyggande, explosiv styrka och anaerob uthållighetsträning. Tänk

på att arbeta regelbundet med knäkontroll och bålstabilitet för att undvika skador. Ni kan även läsa in

er på Copenhagen Adduction Exercise och Nordic Hamstrings, som är två träningsprogram utformade

för att minimera antalet skador ljumskar och baksida lår. Ju äldre spelarna blir och utvecklar mer

muskler, desto viktigare blir den skadeförebyggande träningen.

Arbeta med de psykologiska målbilderna. Förhoppningsvis känner sig alla spelare trygga i de

grundläggande, såsom grupptillhörighet, alltid göra sitt bästa etc. Nu ligger mer fokus på att spelarna

ska lära sig utöva egenkontroll, samt lära sig och förstå individuella psykologiska faktorer.
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12.4.4 Lägg mycket tid på spelövningar

Sträva alltid efter att träningarna ska spegla besluten som måste tas under match – funktionell

träning där varje individ måste tänka själv.

Under match befinner sig spelaren hela tiden i en komplex miljö där den behöver vara uppmärksam

på många saker; på var medspelare och motståndare befinner sig och vad de gör, på riktningen till

motståndarens mål och det egna etc. Beslut behöver tas ofta och snabbt. I fotbollsmatcher är

normalt ingen situation exakt densamma. I träningen ska vi som sagt att försöka återspegla

matchmiljön så gott det går. Alltså behöver vi skapa en komplex miljö där spelaren behöver

koncentrera sig på sin omgivning samtidigt som den övar olika färdigheter.

Spelövningar är utmärkta för att nå denna komplexa miljö som återspeglar matchspelet bra, med ett

brett träningsspann. Ju äldre spelarna blir, desto mer tid ska läggas på spelövningar.

Riktningsbaserat smålagsspel är en bra grund för fotbollsträning. Sådan övning speglar

matchsituationen genom att vi har en anfallsriktning och en försvarsriktning, samt andra spelare i

närheten som både försöker hjälpa (medspelare) och skapa problem (motspelare). Med smålagsspel

eller liknande övningar, tränar man också automatiskt på de olika spelmomenten - anfall, försvar

(omställningar), spelbredd, speldjup, spelavstånd och spelbarhet och spelförståelse, speluppfattning,

reaktionsförmåga, kommunikation osv. Att uppfatta och förstå, att analysera och att fatta bra beslut

är mycket viktigt för att lyckas med sitt fotbollsspelande.

Smålagsspel uppfattas också oftast som roligt av spelarna och att ha roligt är oerhört viktigt för att

man ska fortsätta med sin idrott, utvecklas och få ut något av den.

Anledningen till att smålagsspel är att föredra före stort spel, är för att varje enskild spelare får göra

betydligt fler fotbollsaktioner. Något som du kan läsa mer om i “5.5 Smålagsspel”. Där finns även

vidare information om varför spelövningar är bra och hur det går att variera.

12.4.5 Träningsupplägg

Vi vill som konstaterat arbeta i ett matchlikt klimat så mycket som möjligt, och därför bör minst

hälften av träningen bestå av spelövningar, 50-60%. Vilket innebär att 40-50% av träningen ska läggas

på färdighetsövningar.

Nedan är ett förslag på träningsupplägg från SvFF:s utbildningsplan.
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Man kan även variera och fortsätta använda det tidigare träningsupplägget:

Ytterligare förslag på upplägg:

1. Aktivering med boll (går att kombinera med knäkontroll och bålstabilitet)

2. Spelövning (speluppbyggnad, avslut, anfallsvapen, etc.)

3.Färdighetsövning (Driva, vända, skjuta, dribbla, passa och mottagning)

4. Spelövning - Match (smålag)

12.4.6 Supercoach

Tänk på att appen Supercoach finns tillgänglig, om du behöver hjälp med att hitta övningar eller att ta

fram hela träningspass. Där finns ett omfattande övningsbibliotek.

Alla övningar presenteras med intuitiva videor och förklaras närmare genom ljud, text och bilder

12.5 Match
Matchspel sker i formen 9 mot 9. För 13-åringar spelas match på liten 9 mot 9 plan, med bollstorlek

4. 14-åringar spelar på stor plan med bollstorlek 5.

I den här åldern ses matchspelet fortsatt som ett träningstillfälle. Med det menas att primärt fokus

ligger på individens- och lagets utveckling och att alla ska göra sitt bästa, snarare än resultatet. En

vunnen match är en effekt av en bra prestation.

Generella riktlinjer för match:

- Matchen är ett inlärningstillfälle

- Tränarna skall vara först på plats och samla laget vid match och även samla laget efter match
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- Tränarna skall ha med material samt veta vart vi skall åka (adress)

- Tränarna skall veta vilka som kommer till samling och vilka som åker direkt

- Minst två tränare vid varje match (ta annars hjälp av föräldrar)

- Lagkaptenen kan nu vara en och samma och är den person som leder uppvärmningen.

12.5.1 Seriespel
Fortsatt deltagande i S:t Eriks-cupen. Ni ska försöka att anmäla tillräckligt många lag till seriespelet

för att alla ska få möjlighet att spela minst en match i veckan. Är ni “för många” för en serie, men

osäkra på om ni kan klara av två stycken. Fråga gärna ett annat lag i samma årskull (om det finns) om

ni ska samspela en serie. Antingen att ni skickar hälften av spelarna var, eller att ni ansvarar för

varannan match. I det fall er trupp ställs mot utmaningen att få ihop fullt lag till match och det inte

finns ett annat lag i samma årskull, så lyfter vi upp yngre spelare för att fylla matchtruppen. Dessa är

med fördel spelare som redan rotationstränar med er, enligt “7. Rotationsträning” och därmed

känner era spelare och bedöms vara mogna för spel med- och mot äldre.

I spel 9 mot 9 finns det för första gången serietabeller som går att följa på Stockholms

Fotbollsförbunds hemsida. Det finns fortsatt fem svårighetsgrader att välja på i seriespelet, div. 1 -

div. 5, där div. 1 är svårast. Div. 1 motsvarar “extra svår” och div. 5 “extra lätt”.

Vägledning anmälan till seriespel första året 9 mot 9 (13 år)

Div 1  – 5% av lagen

En nivå för väldigt få lag.

Laget har vunnit mer än 70 procent av matcherna i Extra Svår-nivån under 12 års åldern.
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Laget tillhör topp-12 i hela distriktet.

Troligen tränar laget minst 3 ggr i veckan.

Div 2  – 15%

Laget har vunnit mellan 0-70 procent av matcherna i Extra Svår-nivån under 12 års året.

Laget har vunnit 25 procent eller mer av matcherna i Svår-nivån under 12 års året.

Laget har vunnit mer än 75 procent av matcherna i Medel-nivån i 12 års åldern.

Troligen tränar laget 2–4 ggr i veckan.

Div 3 – 50% av lagen

Laget har vunnit mellan 25–75 procent av matcherna i Medel-nivån under 12 års året.

Laget har vunnit mer än 60% av matcherna i Lätt-nivån under 12 års året.

Laget har vunnit färre än 25% av matcherna i Svår-nivån under 12 års året.

Troligen tränar laget 1–3 ggr i veckan.

Div 4 – 20% av lagen

Laget har förlorat mer än 75 procent av matcherna i Medel-nivån under 12 års året.

Laget har spelat Lätt i 12 års åldern och spelat merparten jämna matcher.

Laget har vunnit mer än 75 procent av matcherna i Extra Lätt-nivån i 12 års åldern.

Troligen tränar laget 1–3 ggr i veckan.

Div 5 – 10% av lagen

Laget har förlorat mer än 75 procent av matcherna under 12 års året i Lätt-nivån.

Laget har spelat i extra lätt nivån i 11 års åldern och spelat merparten jämna matcher.

Troligen tränar laget 1–2 ggr i veckan.

Vägledning anmälan till seriespel andra året 9 mot 9 (14 år)

Div 1 – 5% av lagen

En nivå för väldigt få lag.
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Laget har vunnit mer än 70 procent av matcherna i div. 1 under 13 års åldern.

Laget har vunnit mer än 85 procent av matcherna i div. 2 under 13 års åldern.

Laget tillhör topp-12 i hela distriktet.

Troligen tränar laget minst 3 ggr i veckan.

Div 2  – 15% av lagen

Laget har vunnit mellan 0-40 procent av matcherna i div. 1 under 13 års året.

Laget har vunnit 25–85 procent av matcherna i div. 2 under 13 års året.

Laget har vunnit mer än 75 procent av matcherna i div. 3 i 13 års åldern.

Troligen tränar laget 2–4 ggr i veckan.

Div 3 – 50% av lagen

Laget har vunnit mellan 25–75 procent av matcherna i div. 3 under 13 års året.

Laget har vunnit mer än 75 procent av matcherna i div. 4 under 13 års året.

Laget har vunnit färre än 25 procent av matcherna i div. 2 under 13 års året.

Troligen tränar laget 1–3 ggr i veckan.

Div 4 – 20% av lagen

Laget har förlorat mer än 75 procent av matcherna i div. 3 under 13 års året.

Laget har vunnit mellan 25–75 procent av matcherna i div. 4 under 13 års året.

Laget har vunnit mer än 75 procent av matcherna i div. 5 i 13 års åldern.

Troligen tränar laget 1–3 ggr i veckan.

Div 5 – 10% av lagen

Laget har förlorat mer än 75 procent av matcherna i div.4 under 13 års året.

Laget har spelat i div. 5 i 13 års åldern och spelat merparten jämna matcher.

Troligen tränar laget 1–2 ggr i veckan.
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12.5.2 Cuper
Att delta i cuper är något som brukar uppskattas av spelarna och det ger ofta minnen för livet.

Dessutom ger det er möjlighet att spela fler matcher per säsong, och därmed utvecklas mera både på

individnivå, men också som lag.

I den här åldern, så kan ni åka över hela Sverige för att spela cuper om ni vill. Har ni möjlighet att

spela Gothia Cup någon gång med laget, så rekommenderas det starkt. Det är en otroligt häftig

fotbollsupplevelse för spelare, ledare och föräldrar.

Nedan finns tips på några av Sveriges största cuper:

Gothia Cup, Göteborg

Gothia Cup, grundad 1975, är inte bara Sveriges, utan faktiskt världens, största ungdomsturnering i

fotboll med över 1700 lag från över 80 länder som deltar. Cupen spelas i Göteborg och drar in väldigt

mycket åskådare och matcherna spelas på totalt 110 olika fotbollsplaner. Cupen spelas under en hel

vecka i juli (v.29). Spelarna är allt mellan 11-18 år gamla. Gothia Cup är ett måste för

fotbollsintresserade ungdomar och är ett stort och häftigt event för även dem som inte spelar fotboll.

En stor del av Gothia Cup som man bara inte får missa är invigningen, som brukar ha ca 50.000 i

publiksiffra, där det bjuds på uppträdanden, musik och fyrverkeri shower.

Eskilscupen, Helsingborg

Eskilscupen är även den en otroligt populär ungdomsturnering i Sverige som funnits sedan 1968 och

är därmed en av Sveriges äldsta. Cupen spelas i Helsingborg och rekordet i antal deltagande lag är

733 och varje år deltar ca 13.000 spelare. Bara Gothia Cup är större sett till antal lag. Spelformatet är

7 mot 7, 9 mot 9 och 11 mot 11 och passar alla lag oavsett nivå. Det finns även en minicup med 5

mot 5-spel för pojkar och flickor 8-9 år. Eskilscupen spelas runt om i Helsingborg, vanligen under den

första helgen i augusti (fredag till söndag). Det är ett stort evenemang som lockar massvis av

anhöriga och turister till Helsingborg som är en väldigt vacker sommarstad.

Umeå Fotbollsfestival

Umeå fotbollsfestival är också det en väldigt stor ungdomsturnering i fotboll och passar er som vill

åka på cup lite mer norröver i Sverige och cupen lockar runt 400 lag att besöka festivalen. Lagen

kommer från alla världens hörn och det blir en härlig mötesplats för många olika kulturer.

Turneringen spelas under 4 dagar i slutet av juli. Spelformatet är 5 mot 5, 7 mot 7, 9 mot 9 och 11

mot 11. Dessutom erbjuds också Parasport Trophy och Seniorklasser. Det finns många aktiviteter för

de deltagande lagen att ägna sig mellan matcherna och risken att bli uttråkad under fotbollsfestivalen

i Umeå är obefintlig.
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Örebrocupen

Örebrocupen spelas under fyra dagar på sommaren (vanligen under juni månad) och deltagarna är

pojkar och flickor mellan åldrarna 10-16. Spelformatet som erbjuds är 5 mot 5, 7 mot 7 (välj lätt eller

svår nivå), 9 mot 9 och 11 mot 11. Det är en av Sveriges äldsta cuper (arrangeras årligen sen 1979)

och Sveriges fjärde största fotbollscup med oftast över 400 lag anmälda och matcherna spelas på

totalt ca 55 olika fotbollsplaner runt om i Örebro. Navet på cupen är Rosta Gärde där de flesta

matcherna spelas och där det är fotbollsfest med massa skoj under alla turneringsdagarna.

Deltagande lag kommer från hela Sverige samt oftast från Finland, Norge med flera.

Dalecarlia cup, Borlänge och Leksand

Dalecarlia är en internationell fotbollsturnering för pojkar och flickor 10-16 år som arrangeras i

Borlänge varje sommar sen 1981 (4 dagar i slutet av juni eller början av juli). Cupen har under senare

år även utökats till att spelas i Leksand och intresset för att spela cupen har också ökat väldigt mycket

och cupen har växt i storlek. I 2019 års cup deltog inte mindre än 502 lag. Klasserna som spelas är 5

mot 5, 7 mot 7, 9 mot 9 och 11 mot 11. I princip alla matcher i Borlänge spelas på naturgräs på ett

fantastiska Sportfält som inbegriper 33 fotbollsplaner! Stämningen på sportfältet brukar vara hög och

det är en fin miljö även för medföljande föräldrar och släkt som vill komma och heja på sitt barns lag.

Piteå Summergames

Piteå summergames är också en välkänd och populär turnering som spelas i Piteå i Norrbotten sedan

1990, och är en av de absolut största fotbollsturneringarna i Sverige. Ca 38 000 besöker Piteå under

turneringen som alltid går av stapeln helgen efter Midsommar. Turneringen är internationell och

totalt har ett 40-tal nationer deltagit genom åren. Matcherna spelas på gräs eller konstgräs och

cupen erbjuder också nattmatcher där lagen får spela under den norrbottniska midnattssolen.

Spelformaten är 5 mot 5, 7 mot 7, 9 mot 9 och 11 mot 11.

12.5.3 Träningsmatcher
Seriespelet i Sverige är under en relativt begränsad period av året. Det startar i april och brukar

avslutas senast i oktober för barn i den här åldern. Det innebär att det är flera månader med bra

fotbollsförutsättningar, där det inte naturligt är matcher, men som med fördel nyttjas till matchspel.

Ett alternativ är att delta i cuper som är placerade före eller efter säsongen. Ett annat bra alternativ

är att boka in träningsmatcher mot lag. Det är ett bra sätt att träna på matcher inför seriespelet, men

också att förlänga säsongen.

Här kan ni passa på att möta lag som kanske spelar på en annan svårighetsgrad än er själva, för att

öva på att spela matcher där ni får antingen styra tempot eller där ni utmanas mot ett tufft motstånd
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12.5.4 Speltid
Rekommendationen är att kalla max 14 spelare till match, vilket också är maxtak enligt S:t

Erikscupens regler. Kallas fler än så, så blir det för lite speltid för var och en. Speltiden ska försöka att

fördelas lika mellan spelarna och laget ska aldrig “toppas”. Träningsnärvaro och engagemang kan

dock påverka speltiden, men en spelare ska alltid spela minst halva matchen. Startgaranti gäller och

innebär att alla spelare regelbundet under året ska få spela från start.

12.5.5 Spelsystem
Vi spelar med formationen 1-3-4-1, dvs. med en målvakt, tre försvarare, fyra mittfältare och en

anfallare. Ni kan nu börja använda mer “fasta” positioner för era spelare, sett till vad deras

egenskaper lämpar sig för och vad spelarna tycker är kul.

12.5.6 Inför, under och efter match
Vi har nu kommit till ett stadie där vi kan lägga mer energi på förberedelser inför match, coachning

under match och reflektion efter match. Spelarna är mer mottagliga för att ta in instruktioner och

koppla ihop match och träning. Nedan följer riktlinjer för hur vi kan optimera coachningen och

lärandet under- och i samband med match.

Sista träningen inför match

- Ställ frågor till spelarna om veckan som gått.
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- Förstärk och betona huvudinriktningen i det ni arbetat med under veckan.

- Kalla spelarna till match, om detta inte gjorts tidigare. Det är en fördel om laget kallas tidigt i

veckan, det hjälper spelarna att ta ansvar för laget.

- Ge förutsättningarna inför matchen.

I omklädningsrummet inför match

- Gå igenom matchinstruktioner (inte fler än fyra) i omklädningsrummet. Låt spelarna berätta hur de

ska genomföra dem genom att ställa frågor.

- Gå igenom fasta situationer, om ni har några speciella instruktioner.

- Försök skapa en positiv och trygg stämning

- Strax innan match – låt spelarna förbereda sig individuellt.

Under match

- Ha ett lugnt förhållningssätt och tänk på ditt kroppsspråk samt minspel.

- Observera det egna lagets arbetssätt och förutsättningar inför matchen.

- Försök att undvika instruktioner under pågående spel. Kalla istället till dig spelare, då är det också

enklare att förklara varför du vill att spelarna ska agera på ett visst sätt i en given situation. Spelarna

äger matchen.

- Beröm inte bara lyckade utföranden utan även goda ansträngningar och försök.

I halvlek

- Låt spelarna få ett par minuter att samla sig och reflektera.

- Visa på de punkter som gällde inför matchen – hur fungerade de? Låt spelarna reflektera.

- Om något måste korrigeras i det egna arbetssättet utöver matchinstruktionerna, så gör det

tillsammans med spelarna, men det bör inte vara mer än någon enstaka del.

Efter slutsignalen

- Tänk på att det du säger efter slutsignalen är viktigt för gruppens fortsatta utveckling och inför nästa

match.

- Direkt efter slutsignalen, oavsett vad som hänt, skapa en kort kontakt med spelarna men avge inget

impulsivt omdöme.

- Om någon behöver stöd, tröst och positiv feedback, ge det individuellt men bara helt kort.

- I omklädningsrummet innan spelarna duschat, eller åker hem, gör en kort sammanfattning av

matchen. Inled med att låta spelarna reflektera över hur vi lyckats med förutsättningarna inför

matchen. Ge därefter din bild av prestationen och avsluta med en sammanfattning av spelarnas och

din uppfattning.

Första träningen efter match

- Första träningen varje vecka, ha gärna samling 10 min tidigare för att hinna med en matchreflektion

innan träningen påbörjas. Låt spelarna reflektera och återkoppla till förutsättningarna inför matchen.

Vad var bra? Vad kan göras bättre?

- Individuell återkoppling med någon eller några spelare kan ges under eller efter träningen.

- Viktigt att spelarna får reflektera över sina insatser individuellt och lagmässigt. Tänk på att alla, vid

ett flertal tillfällen under säsongen, ska få regelbunden feedback.

- Informera om dagens träning och hur veckans träning i stora drag är planerad.
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12.6 Spelfilosofi
Vår generella spelfilosofi baseras på trygghet med boll. Både när vi driver, utmanar och dribblar, men

även i passning och mottagning. På så sätt vill vi ha ett kontrollerat spel på offensiv planhalva. För att

komma dit behöver vi arbeta med anfallsspelets grundförutsättningar - Spelbarhet, Spelavstånd,

Spelbredd och Speldjup. Vi strävar efter att spela bollen framför mottagaren i så stor utsträckning

som möjligt, så att vi kan behålla fart framåt. Vi vill bygga spelet bakifrån och att målvakten ska vara

en naturlig del i speluppbyggnaden.

Vi vill försvara så lite som möjligt, vilket innebär att vi arbetar med en direkt återerövringspress när vi

förlorar bollen och med ett generellt högt presspel. Vi undviker att ge motståndarna ytor. Alla spelare

deltar i försvarsspelet.

För att kunna spela på det sättet, så går vi nedan in på vårt arbetssätt i anfallsspel och försvarsspel

mer detaljerat.

12.6.1 Spelfilosofi - Anfallsspel

Passa endast om det ger laget ett bättre läge

Syftet är att spelarna ska lära sig att värdera olika lägen. I många fall ser man spelare som behandlar

bollen som en het potatis, dvs något man gör bäst i att skicka vidare så fort som möjligt. Tvärtom är

det viktigt att förstå syftet med en pass, nämligen att sätta laget i ett bättre läge. Till exempel är det

viktigt att man i ett numerärt överläge 2 mot 1, 3 mot 2, osv. utmanar först och tvingar motståndaren

att gå på innan passen slås.

Gör dig spelbar

Med ovan sagt, så innebär det inte att vi inte ska passa bollen. Utan spelare utan boll ska försöka bli

spelbara, så att det är enkelt för bollförande spelare att passa när det behövs. Spelarna utan boll ska

sträva efter att bli spelbara i bättre lägen än bollförande spelares. Bättre läge innebär inte alltid

bättre läge för att göra mål, utan kan även innebära bättre läge att kontrollera bollen och ta den

framåt. En passning kan alltså slås i sidled eller bakåt och fortfarande anses spelas till ett bättre läge.

Arbeta aktivt med anfallsspelets grundförutsättningar, de fyra “S:en”. Nämligen Spelbarhet,

Spelavstånd, Spelbredd och Speldjup. Alla fyra är förutsättningar för att skapa ett fungerande

anfallsspel. Med spelbredd och speldjup skapar vi större ytor att spela på, vilket gör det enklare att

behålla bollen inom laget. Spelbarhet handlar om att komma bort från motståndarna för att skapa en

öppen passningsväg. Det är viktigt att betona spelavståndet. Spelarna som gör sig spelbara bör inte

stå för nära bollförande spelare. Det skulle innebära att bollen trots passning befinner sig i ungefär

samma läge som innan. Vi har alltså inte skapat ett avsevärt bättre läge genom passningen.

Skapa vinklar och trianglar

Ett bra sätt att hålla bollen inom laget är genom att skapa vinklar, dvs. att göra sig spelbar och kunna

få bollen rättvänd.

I vårt arbetssätt vill vi vara bra på att kontrollera bollen och en sak som är bra att arbeta med för att

hålla den inom laget är trianglar. Kan vi hitta passningstrianglar ute på planen, så kommer vi att

70



kunna spela oss ur de allra flesta trånga situationer där motståndarna sätter press. I vår

grundformation finns 11 st naturliga passningstrianglar, se bild. Så fort en spelare i en triangel är

bollförande, är det upp till övriga två att göra sig spelbara. Något som innebär att våra centrala

mittfältare tydligt spelar en nyckelroll i vårt anfallsspel, då dessa arbetar med spelbarhet i princip

hela tiden.

Vrid på huvudet

Syftet är att en spelare ska vara ständigt medveten om sin omgivning och andra spelares lägen. I

anfallsspel så kan icke bollförande spelare skaffa sig mer tid genom att vrida på huvudet innan

bollmottagning och därigenom kunna fatta rätt beslut.

Anfallsvapen

När vi är långt in på motståndarnas planhalva och vill försöka komma till avslut och göra mål, så kan

vi använda oss av anfallsvapen. Antingen så kan vi utmana och försöka dribbla av motståndarnas

försvarare, gå för ett väggspel eller via spelarövertag göra en överlappning.

Prioritera att kasta eller rulla ut bollen

I och med att vi ska arbeta för ett kontrollerat anfallsspel som byggs bakifrån, så ska målvakten sträva

efter att rulla eller kasta ut bollen. Långa sparkar är svåra för utespelarna att hantera och det är stor

risk att bollen hamnar hos motståndarna. Därför vill vi istället rulla eller kasta bollen får utökad
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kontroll.

Det gör vi bäst genom att målvakten rullar ut bollen till en spelbar försvarare. Se till att trycka ut våra

yttre försvarare gör sig spelbara när målvakten har bollen. Ligg långt ned i banan och placerar sig

med ryggen mot sidlinjen, så att det är möjligt att ta med sig bollen framåt i spelriktningen.

Ytterbacken kan sedan välja att spela framåt utmed linjen till ytter, snett inåt till central mittfältare,

alternativt göra en spelvändning genom försvaret eller via målvakten beroende på läge.

I det fall målvakten inte har några bra korta alternativ att kasta eller rulla ut bollen till, så kan

målvakten välja att sparka långt.

12.6.2 Spelfilosofi - Försvarsspel

Markera på försvarssida

Syftet är att kunna utgöra största möjliga hinder för motståndaren. Det är viktigt att vid markering av

motståndare befinna sig på försvarssida för att utgöra största möjliga hinder. Är bollen nära så

närmarkerar vi och är den längre bort så kan vi avståndsmarkera. Det är speciellt viktigt vid fasta

situationer att varje spelare har koll på sin motspelare och markerar på försvarssida (även om

motspelaren tar en löpning).

Pressa

Syftet är att sätta motståndarnas bollhållare under press genom att komma tätt inpå. Den försvarare

som är närmast bollförande motspelare ska komma så tätt inpå bollhållaren att denne får problem –

dock utan att riskera att bli passerad. Avsikten med press ska, om möjligt, vara att vinna boll. Om

detta inte är möjligt så kan pressen syfta till att vinna tid så att medspelarna hinner komma på

försvarssida för att effektivt kunna markera och täcka. Avsikten kan också vara att med press minska

tid och utrymme för bollhållaren och förhindra att bollen spelas snabbt framåt.

Arbeta tillsammans

Laget arbetar tillsammans i överflyttning, centrering, uppflyttning och retirering, med korta avstånd

mellan och inom lagdelarna. Detta för att krympa ytorna för motståndarna.

Vrid på huvudet

Syftet är att en spelare ska vara ständigt medveten om vad som händer runt omkring. I försvarsspel

gäller det att upptäcka om någon spelare befinner sig bakom för att säkra att man är på försvarssida.

Vid fasta situationer så handlar det mycket om att snabbt vrida på huvudet för att kunna värdera

samtliga lägen.
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13. 15-19 år

“Träna för att prestera”

13.1 Utvecklingsstadie

13.1.1 Fysisk utveckling

Fullständig biologisk mognad.

Tydligare fysisk skillnad mellan flickor och pojkar.

Flickor får mer vuxna former vid 16 till 17 års ålder (främst på grund av ökad fett- och muskelmassa)

och pojkar vid 18 till 21 års ålder (främst i form av muskelmassa).

Muskelmassan ökar och effekten av styrketräning förbättras.

Koordination kan fortfarande förbättras men effekten är inte lika stor som vid tidigare åldrar.

Stor effekt av aerob uthållighetsträning.

Effekten av anaerob träning (styrketräning och mjölksyraträning) ökar eftersom muskelmassan ökar.

13.1.2 Psykosocial utveckling

Spelaren vill vara delaktig i beslut.

Analytiskt och kritiskt tänkande fullt utvecklat i slutet av nivån.

Förmåga att utvärdera och rätta till.

Förmåga att visualisera muntliga instruktioner.

Grupptryck kan förekomma och skapa konflikter.

Självförverkligande och att uttrycka sig är viktigt.

Kompisar viktiga och högt prioriterade.

Idrottandet blir mer på allvar, höga mål och krav på prestation.

Individen värderar oberoende högt.

Full förståelse och accepterar behovet av regler, normer med mera.
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13.2 Träna för att prestera

Vi kommer nu in i ett skede där matchen inte längre är ett extra träningstillfälle, utan nu är

prestationen vital. Målsättningen är att vinna våra matcher och träningen ska utformas för att

maximera spelarnas och lagets matchprestationer. Vi arbetar nu med laget som helhet och

samverkan mellan alla planens spelare.

13.3 Målbilder

13.3.1 Målbild - Spelfilosofi

Positionsbestämt lagspel

Alla spelare i laget deltar i anfallsspelet när det egna laget har bollen och alla spelare deltar, utifrån

sin position, i försvarsspelet när motståndarna har bollen.

Snabbt spel

Spelarna uppfattar – värderar – beslutar och agerar snabbt och säkert i matchsituationer.

Skapa och krympa spelytor

I anfallsspelet gör laget spelytorna stora och skapar tid med bollen. I försvarsspelet krymper laget

spelytorna och ger motståndarna lite tid med bollen.

Kontrollera bollen

Laget kontroller bollen i anfallsspelet och klarar av att spela genom alla spelytor.

Djupledsspel

Bollen spelas främst framåt i djupled, men spelvändningar och djupledsspel bakåt, i form av

understöd till bollhållaren, är viktiga moment för att skapa ett bra djupledsspel framåt och samtidigt

behålla bollen inom laget.
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Passningsinriktat spel

Passningsinriktat spel som kännetecknas av fart och flyt. Spelarna är skickliga i mottagning och

passning med båda fötterna, använder få tillslag och behärskar korta och långa passningar, framför

allt på marken men även i luften.

Skapa målchans och avsluta

Avslut skapas genom passningsspel och anfallsvapnen utmana, dribbla,väggspel och överlappning.

Spelarna är beslutsamma i avslutslägen och kan skjuta med precision och hårdhet med båda

fötterna.

Snabba omställningar

Snabba omställningar mellan anfallsspel och försvarsspel. Vid offensiv omställning kontrar man

snabbt i djupled om den möjligheten finns. I defensiv omställning återerövrar man bollen direkt om

man kan och indirekt om man behöver.

Bollorienterat försvarsspel

Bollens position bestämmer positionerna för lagets försvarsspel. Arbetssätt är zonmarkering

och/eller positionsförsvar.

Press på bollhållaren

Spelarna pressar motståndarnas bollhållare för att erövra bollen och förhindra motståndarnas

djupledsspel.

Kollektiva försvarsmetoder och korta avstånd

Laget arbetar tillsammans i överflyttning, centrering, uppflyttning och retirering med korta avstånd

mellan och inom lagdelarna

13.3.2 Målbild - Färdigheter laget

Lagspel

Alla spelare är delaktiga i anfallsspelet och försvarsspelet.

Skapa spelbredd och speldjup

Laget behöver både spelbredd och speldjup för ett bra anfallsspel.

Bollen i rörelse

Håll bollen i rörelse och sträva efter flyt och fart i passningsspelet.

Flera passningsalternativ

Skapa minst två passningsalternativ diagonalt framåt och minst ett diagonalt bakåt (understöd).

Centralt – kant

Spela centralt om det går, och till kanten om det behövs.

Numerära överlägen

Sträva efter att skapa numerära överlägen i anfallsspelet och undvika numerära underlägen i

försvarsspelet.
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Djupledsspel

Sträva efter att spela framåt i djupled.

Uppflyttning i anfallsspel

Flytta upp laget när bollen spelas framåt.

Kollektiva försvarsmetoder

Krymp spelytorna för motståndarna genom att laget agerar tillsammans i överflyttningcentrering och

uppflyttning-retirering.

Pressa med närmsta spelare

Närmsta försvarsspelare pressar bollhållaren, övriga spelare täcker ytor eller markerar.

Snabba omställningar

Kontra med ett snabbt djupledsspel om den möjligheten finns när laget erövrar bollen. Om det egna

laget förlorar bollen försök att återerövra bollen direkt. Om inte det är möjligt, täck de farligaste

ytorna och försök att erövra bollen i ett senare läge.

13.3.3 Målbild - Färdigheter spelare
Speluppfattning och perception

Orientering – lyft blicken och se spelet.

Snabb omställning

Reagera och ställ snabbt om mellan anfallsspel och försvarsspel.

Spelbarhet

Sök upp öppna ytor och öppna en passningslinje för bollhållaren.

Spela enkelt

Försvåra inte situationer och ta inga onödiga risker med bollen. Passa om möjligt, dribbla om det

behövs.

Rättvänd

Sträva efter att bli rättvänd.

Mottagning

Var medveten om vad som ska göras med bollen innan den kommer. Gör en kontrollerad mottagning

med första tillslaget bort från press till öppen yta.

Få tillslag

Minimera antalet tillslag för att få ett snabbare anfallsspel och passningsspel.

Passningar på marken och noggrannhet

Passa bollen efter marken så ofta som möjligt. Var noggrann med och sträva efter hårda precisa

passningar.
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Driv framåt

Driv bollen framåt om det finns yta.

Beslutsam 1 mot 1

Var beslutsam i 1 mot 1-situationer. Spela enkelt i anfallsspelet, driv bollen, dribbla förbi försvararen.

I försvarsspelet – kom snabbt på försvarssida för att pressa, täcka eller markera. Erövra bollen genom

bra press eller genom att bryta framför motståndaren.

Avsluta

Var beslutsam, använd båda fötterna och skjut med precision och hårdhet men prioritera precision.

Skydda målet

Skydda målet om motståndaren kommer till avslut genom att samarbeta.

Ta bollen

Ta bollen innan motståndaren kommer till avslut genom ett bra positionsspel.

Coacha medspelare i försvarsspel

Coacha medspelare för att förhindra att motspelare kommer till avslut.

Igångsättning

Lugn eller snabb igångsättning med utkast eller utspark med precision.

Coacha medspelare i anfallsspel

Coacha medspelare om passningsalternativ.

Agera understödsspelare

Agera understödsspelare och spelvändare.

13.3.4 Färdigheter position

Position Anfallsspel Försvarsspel

Målvakt Passning kort

Passning lång

Mottagning

Skjuta ut bollen på volley

Kasta ut bollen

Fånga bollen

Kasta sig

Upphopp

Boxa bollen

Förflytta sig

Ytterback Passning kort

Passning lång

Mottagning

Driva

Inlägg

Pressa

Täcka

Tackla

Bryta
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Utmana

Mittback Passning kort

Passning lång

Mottagning

Pressa

Täcka

Tackla

Bryta

Nicka

Yttermittfältare/Ytterf

orward

Passning kort

Passning lång

Mottagning

Driva Inlägg

Utmana

Finta/dribbla

Pressa

Täcka

Tackla

Bryta

Innermittfältare Passning kort

Passning lång

Mottagning

Driva

Vända

Nicka

Skjuta

Pressa

Täcka

Tackla

Bryta

13.3.5 Färdigheter för lag och spelare

PSYKOLOGI LAG SPELARE FYSIOLOGI

Uppleva egen kompetens Väggspel Driva Styrka

Känsla av att kunna

påverka

Överlappning Vända - Viss del

muskelbyggande

styrketräning

Tillhörighet i gruppen Spelbarhet Skjuta - Utveckling av teknik

och allsidig grundstyrka

Göra sitt bästa Spelavstånd Passning - kort - Explosiv styrka

Jämföra med sig själv Spelbredd Passning - lång - Bålstabilitet

Fatta egna beslut på

planen

Speldjup Mottagning - Knäkontroll

Positiv feedback mellan

spelare

Uppflyttning Utmana, finta och dribbla Uthållighet

Utöva egen kontroll Spelvändning Nick - Aerob

Lära och förstå individuella

psykologiska faktorer

Djupledsspel Försvarssida - Anaerob

Självmedevetenhet Offensiv omställning Brytning Snabbhet (i olika

riktningar)

Självreglering Kontring Tackling - Reaktion
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Defensiv omställning Pressa - Frekvens

Direkt återerövring Markera - Acceleration

Indirekt återerövring Täcka Rörlighet

Överflyttning - centrering Fånga bollen - Dynamisk

Överflyttning - retirering Kasta sig Koordination

Fasta situationer Kasta ut bollen - Rytm

Skjuta ut bollen på volley

med precision och

sidvolley

- Rumsorientering

Boxa bollen - Öga-hand, öga-fot

Upphopp och fånga

bollen

Grundläggande

färdigheter

Förflytta sig - Hoppa och landa

- Springa och bromsa

- Kasta och fånga

- Rulla, åla och krypa

Perception (balans, syn

och hörsel)

13.4 Träning

Träningsplanen är det ställe som laget spenderar den mesta av sin gemensamma tid på och därför

kommer det naturligt att det är där som det finns bäst möjligheter att arbeta med spelarnas- och

lagets utveckling. Vad vi gör, hur det görs, hur effektivt det görs och att vi har ett effektivt lärande är

grunden till utveckling.

När ett lag tränar mellan 40 upp till 200 pass per år, så är det lätt hänt att man som tränare börjar

göra det slentrianmässigt efter ett tag. Det är enkelt att leverera bra träningar med positiv energi och

utvecklande miljö till en början, men det är inte ovanligt att du trubbas av med tiden.

Precis som att spelare har bättre eller sämre dagar, så har man det även som tränare. Det är inga

konstigheter. Det är inte alla träningspass det är möjligt att ge 100%, men försök att varje pass kräma

ut det du har. För tränarnas engagemang har en stor inverkan på spelarnas såväl kort- som långsiktiga

utveckling.

13.4.1 Hur ofta och hur länge?

Rekommendationen är att träna 3-5 pass i veckan, minst 90 minuter åt gången. Om ledare och

spelare är överens om att två pass i veckan räcker, så är det ok.
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13.4.2 Träningens karaktär

Spelarnas positioner är fasta, vilket gör att vi i spelövningar försöker få spelarna att i större

utsträckning förhålla sig till de positioner som de primärt spelar på match. Spelar ni en

possession-övning, ska instruktionerna till en spelare som normalt sett spelar centralt i banan vara

att försöka hålla mittenytan, och vice-versa för en kantspelare.

I övrigt ska träningarnas karaktär ligga i linje med nedanstående punkter:

- Korta samlingar

- Spelträning

- Variation

- Enkla övningar med fokus på kvalitet

- Positionsanpassad träning

- Positioner under spelträningen

- Taktisk träning förekommer

- Små och stora ytor

- Hög aktivitet, intensitet och många bollkontakter

- Korta och långa arbetsperioder

- Fokus på prestation och att göra sitt bästa

13.4.3 Träna mot färdighetsmålen

Nu är det tidigt utvecklade spelare eller seniorfotbollsspelaren det handlar om. De spelare som gjort

ett bra grundläggande arbete, från den ”aktiva starten” till nu, har sannolikt bättre förutsättningar att

komma hit och få en fortsatt utveckling. Det är inte särskilt många nya färdighetsmål som tillkommer

i den här åldern, men se till att lägga fokus på de som har tillkommit. Fortsätt även att arbeta med de

färdigheter som går i linje med vårt arbetssätt att spela en kontrollerad anfallsfotboll, t.ex. korta

passningar, mottagning, utmana och dribbla. Beröm spelarnas aktioner som går i linje med de nya

färdighetsmålen och de som återspeglar vårt arbetssätt.

Vi är nu inne i ett utvecklingsskede som handlar mycket om prestationen på match och träningarna

anpassas för att nå dit och kan vara av den matchförberedande typen. Högintensiv träning och

matchning ska leda till topprestationer.

De fysiologiska målbilderna börjar nu bli mer omfattande och ni kan nu arbeta med samtliga

områden. Tänk på att även arbeta regelbundet med knäkontroll och bålstabilitet för att undvika

skador. Ni kan även läsa in er på Copenhagen Adduction Exercise och Nordic Hamstrings, som är två

träningsprogram utformade för att minimera antalet skador ljumskar och baksida lår. Ju äldre

spelarna blir och utvecklar mer muskler, desto viktigare blir den skadeförebyggande träningen.

13.4.4 Lägg mycket tid på spelövningar

Sträva alltid efter att träningarna ska spegla besluten som måste tas under match – funktionell

träning där varje individ måste tänka själv.

Under match befinner sig spelaren hela tiden i en komplex miljö där den behöver vara uppmärksam

på många saker; på var medspelare och motståndare befinner sig och vad de gör, på riktningen till
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motståndarens mål och det egna etc. Beslut behöver tas ofta och snabbt. I fotbollsmatcher är

normalt ingen situation exakt densamma. I träningen ska vi som sagt att försöka återspegla

matchmiljön så gott det går. Alltså behöver vi skapa en komplex miljö där spelaren behöver

koncentrera sig på sin omgivning samtidigt som den övar olika färdigheter.

Spelövningar är utmärkta för att nå denna komplexa miljö som återspeglar matchspelet bra, med ett

brett träningsspann. Ju äldre spelarna blir, desto mer tid ska läggas på spelövningar. I det här spannet

bör minst 60% av träningen vara spelövningar.

Riktningsbaserat smålagsspel är en bra grund för fotbollsträning. Sådan övning speglar

matchsituationen genom att vi har en anfallsriktning och en försvarsriktning, samt andra spelare i

närheten som både försöker hjälpa (medspelare) och skapa problem (motspelare). Med smålagsspel

eller liknande övningar, tränar man också automatiskt på de olika spelmomenten - anfall, försvar

(omställningar), spelbredd, speldjup, spelavstånd och spelbarhet och spelförståelse, speluppfattning,

reaktionsförmåga, kommunikation osv. Att uppfatta och förstå, att analysera och att fatta bra beslut

är mycket viktigt för att lyckas med sitt fotbollsspelande.

Smålagsspel uppfattas också oftast som roligt av spelarna och att ha roligt är oerhört viktigt för att

man ska fortsätta med sin idrott, utvecklas och få ut något av den.

Anledningen till att smålagsspel är att föredra före stort spel, är för att varje enskild spelare får göra

betydligt fler fotbollsaktioner. Något som du kan läsa mer om i “5.5 Smålagsspel”. Där finns även

vidare information om varför spelövningar är bra och hur det går att variera.

13.4.5 Träningsupplägg

Vi vill som konstaterat arbeta i ett matchlikt klimat så mycket som möjligt. I det här stadiet bör minst

60% bestå av spelövningar. Vilket innebär att max 40% av träningen ägnas till färdighetsövningar.

Nedan är ett förslag på träningsupplägg från SvFF:s utbildningsplan.
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Under vissa träningspass kan det vara svårt att hinna med två färdighetsövningar, och det är absolut

inte nödvändigt att göra det. I sådana fall kan ett träningsuppläg vara enligt:

- Aktivering

- Färdighetsövning

- Spelövning

- Spelövning (match)

I många fall är färdighetsövningarna mindre ansträngande än spelövningarna och om ni gör fysiskt

påfrestande spelövningar, kan det vara en bra idé att gå ned i tempo mellan spelövningarna, med just

en färdighetsövning. Då kan ett träningsupplägg se ut enligt:

- Aktivering

- Spelövning

- Färdighetsövning

- Spelövning

Eller enligt tidigare presenterad mall från SvFF:

13.4.6 Supercoach

Supercoach är anpassat för spelarutbildning fram till och med 15-års ålder, men kan med fördel

användas även efter det. Exempelvis om du behöver hjälp med att hitta övningar för ett specifikt

träningsområde. Där finns ett omfattande övningsbibliotek.

Alla övningar presenteras med intuitiva videor och förklaras närmare genom ljud, text och bilder
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13.5 Match

Matchen är inte längre ett rent utbildningstillfälle, utan nu handlar det till stor del om den faktiska

prestationen och resultat. Det innebär dock inte att spelarna och laget inte ska utvecklas på match.

Det är fortsatt den optimala omgivningen för att sätta sina färdigheter på prov.

Generella riktlinjer för match:

- Tränarna skall vara först på plats och samla laget vid match och även samla laget efter match

- Tränarna skall ha med material samt veta vart vi skall åka (adress)

- Tränarna skall veta vilka som kommer till samling och vilka som åker direkt

- Minst två tränare vid varje match

- Lagkaptenen är en och samma, som anses lämpad för uppgiften. Ni kan med fördel ha en

vice-kapten och tredjekapten också. Lagkaptenen leder uppvärmningen.

13.5.1 Seriespel
S:t Erikscupen är fortsatt det seriespel där de flesta av alla lag deltar, även om det i det här

åldersspannet erbjuds kvalserier med möjlighet att spela sig till de regionala eller nationella serierna.

I och med att lag som ligger långt fram i sin utveckling generellt sett spelar kvalserie, regional serie

eller nationell serie i det här åldersspannet minskar antalet lag i S:t Erikscupen och nivån i div.1

minskar något.

Normalt brukar serierna i S:t Erikscupen se ut som följer:

Pojkar 15 År - Div. 1 - Div. 4

Flickor 15 År - Div. 1 - Div. 4

Flickor 16-19 År - Div. 1 - Div. 3

Pojkar 16 År - Div. 1 - Div. 3

Pojkar 17 År - Div. 1 - Div. 3

Pojkar 18-19 År - Div. 1 & Div. 2

Generella riktlinjer för att hitta rätt nivå kan sägas vara:

- Om laget vann fler än 75% av sina matcher tidigare år, anmäl er till en svårighetsgrad högre.

- Om laget vann mellan 25-75% av sina matcher tidigare år, anmäl er till samma svårighetsgrad.

- Om laget vann färre än 25% av sina matcher tidigare år, anmäl er till en enklare svårighetsgrad.

Mer exakta riktlinjer för anmälan för respektive ålder finns att hitta på Stockholms Fotbollsförbunds

hemsida.

13.5.2 Cuper

Att delta i cuper är något som brukar uppskattas av spelarna och det ger ofta minnen för livet.

Dessutom ger det er möjlighet att spela fler matcher per säsong, och därmed utvecklas mera både på

individnivå, men också som lag.

I den här åldern, så kan ni delta i cuper såväl inrikes som utrikes. Om ni inte har spelat Gothia Cup
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någon gång med laget, så rekommenderas det starkt. Det är en otroligt häftig fotbollsupplevelse för

spelare, ledare och föräldrar.

Nedan finns tips på några av Sveriges största cuper:

Gothia Cup, Göteborg

Gothia Cup, grundad 1975, är inte bara Sveriges, utan faktiskt världens, största ungdomsturnering i

fotboll med över 1700 lag från över 80 länder som deltar. Cupen spelas i Göteborg och drar in väldigt

mycket åskådare och matcherna spelas på totalt 110 olika fotbollsplaner. Cupen spelas under en hel

vecka i juli (v.29). Spelarna är allt mellan 11-18 år gamla. Gothia Cup är ett måste för

fotbollsintresserade ungdomar och är ett stort och häftigt event för även dem som inte spelar fotboll.

En stor del av Gothia Cup som man bara inte får missa är invigningen, som brukar ha ca 50.000 i

publiksiffra, där det bjuds på uppträdanden, musik och fyrverkeri shower.

Eskilscupen, Helsingborg

Eskilscupen är även den en otroligt populär ungdomsturnering i Sverige som funnits sedan 1968 och

är därmed en av Sveriges äldsta. Cupen spelas i Helsingborg och rekordet i antal deltagande lag är

733 och varje år deltar ca 13.000 spelare. Bara Gothia Cup är större sett till antal lag. Spelformatet är

7 mot 7, 9 mot 9 och 11 mot 11 och passar alla lag oavsett nivå. Det finns även en minicup med 5

mot 5-spel för pojkar och flickor 8-9 år. Eskilscupen spelas runt om i Helsingborg, vanligen under den

första helgen i augusti (fredag till söndag). Det är ett stort evenemang som lockar massvis av

anhöriga och turister till Helsingborg som är en väldigt vacker sommarstad.

Umeå Fotbollsfestival

Umeå fotbollsfestival är också det en väldigt stor ungdomsturnering i fotboll och passar er som vill

åka på cup lite mer norröver i Sverige och cupen lockar runt 400 lag att besöka festivalen. Lagen

kommer från alla världens hörn och det blir en härlig mötesplats för många olika kulturer.

Turneringen spelas under 4 dagar i slutet av juli. Spelformatet är 5 mot 5, 7 mot 7, 9 mot 9 och 11

mot 11. Dessutom erbjuds också Parasport Trophy och Seniorklasser. Det finns många aktiviteter för

de deltagande lagen att ägna sig mellan matcherna och risken att bli uttråkad under fotbollsfestivalen

i Umeå är obefintlig.

Örebrocupen

Örebrocupen spelas under fyra dagar på sommaren (vanligen under juni månad) och deltagarna är

pojkar och flickor mellan åldrarna 10-16. Spelformatet som erbjuds är 5 mot 5, 7 mot 7 (välj lätt eller

svår nivå), 9 mot 9 och 11 mot 11. Det är en av Sveriges äldsta cuper (arrangeras årligen sen 1979)

och Sveriges fjärde största fotbollscup med oftast över 400 lag anmälda och matcherna spelas på

totalt ca 55 olika fotbollsplaner runt om i Örebro. Navet på cupen är Rosta Gärde där de flesta
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matcherna spelas och där det är fotbollsfest med massa skoj under alla turneringsdagarna.

Deltagande lag kommer från hela Sverige samt oftast från Finland, Norge med flera.

Dalecarlia cup, Borlänge och Leksand

Dalecarlia är en internationell fotbollsturnering för pojkar och flickor 10-16 år som arrangeras i

Borlänge varje sommar sen 1981 (4 dagar i slutet av juni eller början av juli). Cupen har under senare

år även utökats till att spelas i Leksand och intresset för att spela cupen har också ökat väldigt mycket

och cupen har växt i storlek. I 2019 års cup deltog inte mindre än 502 lag. Klasserna som spelas är 5

mot 5, 7 mot 7, 9 mot 9 och 11 mot 11. I princip alla matcher i Borlänge spelas på naturgräs på ett

fantastiska Sportfält som inbegriper 33 fotbollsplaner! Stämningen på sportfältet brukar vara hög och

det är en fin miljö även för medföljande föräldrar och släkt som vill komma och heja på sitt barns lag.

Piteå Summergames

Piteå summergames är också en välkänd och populär turnering som spelas i Piteå i Norrbotten sedan

1990, och är en av de absolut största fotbollsturneringarna i Sverige. Ca 38 000 besöker Piteå under

turneringen som alltid går av stapeln helgen efter Midsommar. Turneringen är internationell och

totalt har ett 40-tal nationer deltagit genom åren. Matcherna spelas på gräs eller konstgräs och

cupen erbjuder också nattmatcher där lagen får spela under den norrbottniska midnattssolen.

Spelformaten är 5 mot 5, 7 mot 7, 9 mot 9 och 11 mot 11.

Om ni vill åka utomlands på cup, så är en populär turnering Dana Cup, Hjörring (Danmark). Det är en

av världens största fotbollscuper och brukar ha ett deltagande på runt 1000 lag. Cupen spelas på 55

fina gräsplaner på tre olika cupområden i Hjörring och dess närhet. Arrangörsklubben Fortuna

Hjörring har dominerat dansk damfotboll under många år och har stor rutin och ett kontaktnät som

innebär många nationaliteter.

13.5.3 Träningsmatcher

Seriespelet i Sverige är under en relativt begränsad period av året. Det startar i april och brukar

avslutas senast i oktober för barn i den här åldern. Det innebär att det är flera månader med bra

fotbollsförutsättningar, där det inte naturligt är matcher, men som med fördel nyttjas till matchspel.

Ett alternativ är att delta i cuper som är placerade före eller efter säsongen. Ett annat bra alternativ

är att boka in träningsmatcher mot lag. Det är ett bra sätt att träna på matcher inför seriespelet, men

också att förlänga säsongen.

Här kan ni passa på att möta lag som kanske spelar på en annan svårighetsgrad än er själva, för att

öva på att spela matcher där ni får antingen styra tempot eller där ni utmanas mot ett tufft motstånd
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13.5.4 Speltid

För lag i S:t Erikscupen är rekommendationen att kalla max 16 spelare till match, vilket också är

maxtak enligt S:t Erikscupens regler. Kallas fler än så, så blir det för lite speltid för var och en. Till

match kallas de spelare som tränar regelbundet. En spelare som blir kallad ska spela minst 35

minuter.

Om laget spelar kvalserie, regionalt eller nationellt finns ingen speltidsgaranti i tävlingsmatcher. Det

är viktigt att tydliggöra det med spelarna inför säsongen, så att det inte kommer som en chock för

någon.

13.5.5 Spelsystem

Vi spelar 1-4-2-3-1, dvs. målvakt, två ytterbackar, två mittbackar, tre spelare centralt, två yttrar och

en anfallare. Beroende på utgångsposition på yttrarna kan den i princip likställas med 1-4-4-1-1 och

1-4-3(2:1)-3. Anledningen till formationen, är för att det finns en stor flexibilitet i användandet och

den är enkel att förstå.
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13.5.6 Inför, under och efter match

Nedan följer riktlinjer för hur vi kan optimera coachningen och därmed prestation och lärande under-

och i samband med match.

Sista träningen inför match

- Ställ frågor till spelarna om veckan som gått.

- Förstärk och betona huvudinriktningen i det ni arbetat med under veckan.

- Kalla spelarna till match, om detta inte gjorts tidigare. Det är en fördel om laget kallas tidigt i

veckan, det hjälper spelarna att ta ansvar för laget.

- Ge förutsättningarna inför matchen.

I omklädningsrummet inför match

- Gå igenom matchinstruktioner (inte fler än fyra) i omklädningsrummet. Låt spelarna berätta hur de

ska genomföra dem genom att ställa frågor.

- Gå igenom fasta situationer, om ni har några speciella instruktioner.

- Försök skapa en positiv och trygg stämning

- Strax innan match – låt spelarna förbereda sig individuellt.

Under match

- Ha ett lugnt förhållningssätt och tänk på ditt kroppsspråk samt minspel.

- Observera det egna lagets arbetssätt och förutsättningar inför matchen.

- Försök att undvika instruktioner under pågående spel. Kalla istället till dig spelare, då är det också

enklare att förklara varför du vill att spelarna ska agera på ett visst sätt i en given situation. Spelarna

äger matchen.

- Beröm inte bara lyckade utföranden utan även goda ansträngningar och försök.

I halvlek

- Låt spelarna få ett par minuter att samla sig och reflektera.

- Visa på de punkter som gällde inför matchen – hur fungerade de? Låt spelarna reflektera.

- Om något måste korrigeras i det egna arbetssättet utöver matchinstruktionerna, så gör det

tillsammans med spelarna, men det bör inte vara mer än någon enstaka del.

Efter slutsignalen

- Tänk på att det du säger efter slutsignalen är viktigt för gruppens fortsatta utveckling och inför nästa

match.

- Direkt efter slutsignalen, oavsett vad som hänt, skapa en kort kontakt med spelarna men avge inget

impulsivt omdöme.

- Om någon behöver stöd, tröst och positiv feedback, ge det individuellt men bara helt kort.

- I omklädningsrummet innan spelarna duschat, eller åker hem, gör en kort sammanfattning av

matchen. Inled med att låta spelarna reflektera över hur vi lyckats med förutsättningarna inför

matchen. Ge därefter din bild av prestationen och avsluta med en sammanfattning av spelarnas och

din uppfattning.

Första träningen efter match

- Första träningen varje vecka, ha gärna samling 10 min tidigare för att hinna med en matchreflektion

innan träningen påbörjas. Låt spelarna reflektera och återkoppla till förutsättningarna inför matchen.
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Vad var bra? Vad kan göras bättre?

- Individuell återkoppling med någon eller några spelare kan ges under eller efter träningen.

- Viktigt att spelarna får reflektera över sina insatser individuellt och lagmässigt. Tänk på att alla, vid

ett flertal tillfällen under säsongen, ska få regelbunden feedback.

- Informera om dagens träning och hur veckans träning i stora drag är planerad.

13.6 Spelfilosofi
Vår generella spelfilosofi baseras på trygghet med boll. Både när vi driver, utmanar och dribblar, men

även i passning och mottagning. På så sätt vill vi ha ett kontrollerat spel på offensiv planhalva. För att

komma dit behöver vi arbeta med anfallsspelets grundförutsättningar - Spelbarhet, Spelavstånd,

Spelbredd och Speldjup. Vi strävar efter att spela bollen framför mottagaren i så stor utsträckning

som möjligt, så att vi kan behålla fart framåt. Vi vill bygga spelet bakifrån och att målvakten ska vara

en naturlig del i speluppbyggnaden.

Har vi möjlighet att skapa målchans genom kontring så gör vi det. Värdera situationerna.

Vi arbetar med en direkt återerövringspress när vi förlorar bollen, men retirerar till grundpositioner i

försvarsspelet om vi inte vinner tillbaka bollen. Vi är tydliga i vårt arbetssätt i försvaret och undviker

att ge motståndarna ytor. Vi är bekväma med att justera vår försvarsmetodik om det behövs för att

oskadliggöra motståndarnas arbetssätt i anfallsspel. Alla spelare deltar i försvarsspelet.

För att kunna spela på det sättet, så går vi nedan in på vårt arbetssätt i anfallsspel och försvarsspel

mer detaljerat.

13.6.1 Spelfilosofi - Anfallsspel

Etablerat anfallsspel

Låg risk i passningsspelet och tålamod där nycklarna är understöd, spelbarhet, spel på markerad

spelare. Passningsspelet ökar successivt i risktagande ju längre upp planen vi avancerar för i att i

avslutande tredjedel ofta spela högriskpassningar. När vi är långt in på motståndarnas planhalva och

vill försöka komma till avslut och göra mål, så kan vi använda oss av anfallsvapen. Antingen så kan vi

utmana och försöka dribbla av motståndarnas försvarare, gå för ett väggspel eller via spelarövertag

göra en överlappning.

Arbeta aktivt med anfallsspelets grundförutsättningar, spelbarhet, spelavstånd, spelbredd och

speldjup. Alla fyra är förutsättningar för att skapa ett fungerande anfallsspel. Med spelbredd och

speldjup skapar vi större ytor att spela på, vilket gör det enklare att behålla bollen inom laget.

Ett bra sätt att hålla bollen inom laget är genom att skapa vinklar, dvs. att göra sig spelbar och kunna

få bollen rättvänd, samt hitta kombinationsspel för att ta oss ur trånga ytor. Vi kan hitta

kombinationer genom att arbeta aktivt i våra passningstrianglar. Så fort en spelare i en triangel är

bollförande, är det upp till övriga två att göra sig spelbara. Något som innebär att våra centrala

mittfältare tydligt spelar en nyckelroll i vårt anfallsspel, då dessa arbetar med spelbarhet i princip

hela tiden.
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Har vi inte ytor att ta bollen framåt och inte numerärt spelarövertyg i en given yta, så vänder vi spelet

för att hitta nya ytor. Viktigt med aktiva understödsspelare. Bollen vänds med tempo för att

motståndarna inte ska hinna flytta med och då har vi skapat en yta på andra kanten.

Arbetsmetodik för centrala mittfältare (Nr 6-8) i anfallsspel

INTAG AV INFORMATION

Diagonal positionering

De defensiva mittfältarna bör, i så hög utsträckning som möjligt, positionera sig diagonalt till både

bollhållaren och spelarna i lagdelen framför.

Kroppsposition

Inta en halvvänd kroppsposition mot bollhållaren för att se så mycket av planen som möjligt, både

när bollen är bakom hos mittback och på kanten hos ytterback.

Titta efter bollen med periferiseendet.

Fokusera på att ta in övrig information. Vrid på huvudet Orientera 360 grader (120 grader tillåter

periferiseendet). Orientera dig både mot den öppna sidan dit du är vänd, men även mot den blinda

sidan bakom dig, dit du måste vrida på huvudet för att se. Slutligen orientera dig innan du spelar

bollen vidare.

Försök se hela planen

Om du inte vet hur det ser ut bakom dig i eller i närheten av eget straffområde, ta det säkra före det

osäkra och spela bollen vidare med direktspel (ett tillslag). Vad ska man titta på?

Prioriteringsordning:

1) Bollhållare

2) Ytor

3) Lagkamrater

4) Motståndare

SPELBARHET

Spelavstånd - medspelare

Som medspelare ska de defensiva mittfältarna, utöver att göra sig spelbara, samtidigt även ha ett bra

spelavstånd till bollhållaren. Ett bra spelavstånd är situationsanpassat, det varierar med andra ord

från situation till situation.

Spelbarhet – skapa yta I anfallsspel

De defensiva mittfältarna bör positionera sig i ytorna mellan eller bakom motståndarnas

mittfältsspelare och inne i deras lagdelslinje på så sätt kan de skapa yta åt medspelare. De ska också

vara aktiva och göra sig spelbara i den centrala korridoren mellan motståndarna.

Spelbarhet i central korridor

Den defensiva mittfältaren bör positionera sig bakom motståndarna för att locka dem till sig och på

så sätt skapa ytan utanför den omedelbara ytan han befinner sig i.
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När mittfältaren har positionerat sig i den ytan är det viktigt att han är aktiv: ta ett steg åt sidan och

bli spelbar i det ögonblicket motståndarna tittat bort och mot boll.

Erbjud ständigt andra passningslinjer jämfört med övriga medspelare.

Mittfältaren ska undvika att närma sig en bollhållare som har yta framför sig, utan istället bibehålla

sin position, då risken finnas att ta motståndare mot bollhållaren.

Om den defensiva mittfältaren ändå möter leder detta till:

1) Han gör det trångt för bollhållaren (mindre tid)

2) Laget tappar den offensiva balansen

3) Det blir svårt att erbjuda spel på tredje spelare

Arbetsmetodik för offensiv mittfältare (Nr 10) i anfallsspel

Arbetar på samma sätt som de centrala mittfältarna vad det gäller intag av information.

SPELBARHET

Spelbarhet

Spelbarhet mellan lagdelar - spelbar bakom motståndarnas mittfält. Var aktiv och sök hela tiden

luckor för att skapa en passningslinje.

Djupledslöpning

Djupledslöpning in bakom motståndarnas backlinje för att skapa eller utnyttja obalans. Vid

bollhållare i diagonal positionering kan mittfältaren löpa in i ytan mellan mittback och ytterback för

att på så sätt skapa obalans om ytterback väljer att följa löpningen. Vid positionering på samma sida

som bollhållaren kan mittfältaren löpa rakt ner i den inre korridoren, framför den första mittbacken,

för att på så sätt locka denne bort från golden zone.

Arbetsmetodik för yttermittfältare (Nr 7 & 11) i anfallsspel

INTAG AV INFORMATION

Diagonal position

Om bollen är i mitten eller på motsatt sida behåll spelbredd och diagonalt mot närmsta motståndare.

Om bollen är i samma korridor, inta diagonal position antingen längs med sidlinjen eller sök dig in i

planen och orientera dig centralt.

Om bollen är i mitten eller på motsatt sida underlättar detta orienteringen.

Om bollen är i samma korridor (om yttern är felvänd), vrid kroppen inåt plan och orientera dig

centralt.

Säkra spelbredd

Det behövs spelbredd i samma linje som backlinjen för att dra isär ytterbackarna och skapa obalans i

bredd (förstora luckan mellan ytterback och mittback). Ytterback är ofta inte i höjd med
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motståndarnas backlinje och kan därför inte utföra detta.

Minska spelbredd

Ju närmre motståndarens mål laget befinner sig, desto mer bör yttern minska sin spelbredd. Detta

för att kunna avsluta, passera på sitt första tillslag, ha ett kortare inläggsavstånd eller kunna utnyttja

obalans i backlinjen.

SKAPA FÖRDEL

Djupledslöpning

Förbered aktionen innan passningen spelas eller när bollhållaren driver bollen. Orientera hur det ser

ut för den blivande bollhållaren och hur den närmsta motståndaren agerar. Yttern bör därefter

bestämma sig vilken yta han vill åt.

Starta från en diagonal position. Försök att löpa på försvararens blinda sida (dit han inte ser) eller löp

i luckan mellan ytterback och mittback eller mellan mittbackarna, då detta skapar en osäkerhet kring

vem som ansvarar för yttern.

Löpningen:

- Löp diagonalt för att ge tid åt bollhållaren att slå passningen.

- Löp mot den centrala ytan i straffområdet, den så kallade golden zone (där du kan göra mål)

- Tempoväxla och riktningsförändra

- Anpassa timingen efter bollhållarens möjligheter.

SPELBARHET

Spelbarhet

Backa diagonalt med halvt rättvänd kroppsposition för att ta emot boll rättvänd mot backlinjen, samt

ta ytterback ur position. Spelbarhet för att passera: i linje eller någon meter framför för att kunna

passera med första tillslaget.

När du är felvänd: skydda boll och passa till rättvänd.

AVSLUTA

Riktlinjer för effektiva avslut:

- Avsluta på ett tillslag så tidigt som möjligt (på alla olika sätt).

- Avsluta lågt (utom vid vissa 1 mot 1-situationer med MV).

- Prioritera precision framför kraft (dölj skottet).

Arbetsmetodik för anfallare (Nr 9) i anfallsspel

Vad det gäller att skapa fördelar och avslut, så gäller samma principer som för yttermittfältare.

INTAG AV INFORMATION

Diagonal position och kroppsposition

Anfallaren bör positionera sig i så hög utsträckning som möjligt diagonalt och på blindsida om

mittbackarna och till bollhållaren. Detta för att:

- Se hur det ser ut för bollhållaren.
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- Försvåra för mittbackarna genom att placera dig så att de inte samtidigt kan se dig (blindsida) och

bollen/bollhållaren.

- Kunna flytta bollen framåt eller avsluta på första tillslaget.

Inta en felvänd kroppsposition för att kunna skydda boll. Om felvänd - titta efter medspelare för att

flytta bollen, helst på första tillslaget.

SPELDJUP

Det finns två sätt att trycka ner backlinjen för att skapa yta:

1) Genom att inta en offsideposition.

2) Genom att ta djupledslöpning.

13.6.2 Spelfilosofi - Försvarsspel
I vilken formation vi försvarar kan bero på motståndarnas arbetssätt. Antingen kan vi välja att

försvara i en 4-4-1-1, där vår offensiva mittfältare stänger deras passningsväg till deras centrala

mittfält. Vilket kan lämpa sig mot spelskickliga lag, som klarar av att hantera hög press.

Mot ett lag som är mindre bolltrygga - där vi kan vinna mycket på en hög press, kan vi välja att

försvara 4-4-2 eller 4-3-3 för att hitta man mot man försvar. Vilken försvarsformation som då är

lämplig beror på motståndarnas positionering i anfallsspel.

Den enda skillnaden för oss i ovanstående försvarsformationer är hur högt vår offensiva mittfältare,

respektive våra yttrar försvarar.

I övrigt strävar vi efter att arbeta enligt följande riktlinjer:

Markera på försvarssida

Syftet är att kunna utgöra största möjliga hinder för motståndaren. Det är viktigt att vid markering av

motståndare befinna sig på försvarssida för att utgöra största möjliga hinder. Är bollen nära så

närmarkerar vi och är den längre bort så kan vi avståndsmarkera. Det är speciellt viktigt vid fasta

situationer att varje spelare har koll på sin motspelare och markerar på försvarssida (även om

motspelaren tar en löpning).

Pressa

Syftet är att sätta motståndarnas bollhållare under press genom att komma tätt inpå. Den försvarare

som är närmast bollförande motspelare ska komma så tätt inpå bollhållaren att denne får problem –

dock utan att riskera att bli passerad. Avsikten med press ska, om möjligt, vara att vinna boll. Om

detta inte är möjligt så kan pressen syfta till att vinna tid så att medspelarna hinner komma på

försvarssida för att effektivt kunna markera och täcka. Avsikten kan också vara att med press minska

tid och utrymme för bollhållaren och förhindra att bollen spelas snabbt framåt.

Arbeta tillsammans

Laget arbetar tillsammans i överflyttning, centrering, uppflyttning och retirering, med korta avstånd

mellan och inom lagdelarna. Detta för att krympa ytorna för motståndarna.
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Vrid på huvudet

Syftet är att en spelare ska vara ständigt medveten om vad som händer runt omkring. I försvarsspel

gäller det att upptäcka om någon spelare befinner sig bakom för att säkra att man är på försvarssida.

Vid fasta situationer så handlar det mycket om att snabbt vrida på huvudet för att kunna värdera

samtliga lägen.
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14. Senior

“Träna för att nå din topp och prestera”

14.1 Generellt senior

Klubben har både ett herr- och damlag. Målsättningen är att våra barn- och ungdomsspelare ska vilja

fortsätta i klubben som seniorer, och att deras  fotbollsutbildning har varit så pass bra att det också är

möjligt.

Seniorlagen behöver inte förhålla sig till spelarutbildningsplanen, men har riktlinjer för integrering

och övergång av ungdomsspelare.

14.2 Integrering av ungdomsverksamheten

Från det år som spelare i föreningen fyller 15 år, är de aktuella för spel i seniorlaget under

förutsättning att dem är redo fotbollsmässigt, fysiskt och mentalt. Spelaren ska också ha ett intresse

av att spela där.

Det finns tre olika steg av deltagande i seniorlaget och dessa tillämpas beroende på aktuella spelares

nivå.

Steg 1 - Spelare som närmar sig seniorlagsnivå

Rotationstränar hos seniorlaget en gång i veckan, men tillhör fortfarande primärt sitt ungdomslag.
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Spelaren ska kunna delta på träningar utan att sänka tempot.

Steg 2 - Spelare som håller seniorlagsnivå, men ännu inte är aktuell för matchtrupp

Erbjuds möjlighet att träna permanent med seniorlaget, men tillhör och matchas i ungdomslag. Kan

erbjudas plats i matchtrupp för att se och lära, eller om skadeläge gör det aktuellt för spel.

Steg 3 - Spelare som håller seniornivå och är ett tillskott för matchtruppen

Spelare som är på den nivå att den regelbundet bör spela match med seniorlaget ska erbjudas en

permanent plats.
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