Gruppe: 2008/2009

Dato & Tid: 02.05.2020
Varighet:

- 12:00

75 min

Koronareglement
Her er reglene som gjelder ved hver økt
Trenerne deler opp grupper på 4 spillere før hver økt.
De 4 spillerne får beskjed om hvor de skal være på banen.
Når spillerne ankommer skal de møte opp på sin del med sin gruppe og sin voksen. Hvis banen er full må vi plassere
oss i gruppene på utsiden av banen. Det skal være god avstand mellom hver gruppe (12m+).
Maks 32 spillere per 11ér bane. Deles i maks 8 deler.
Maks 24 spillere per 9ér bane. Deles i maks 6 deler.
Maks 16 spillere per 7ér bane. Deles i maks 4 deler.
Maks 8 spillere per 5ér bane. Deles i maks 2 deler.
1 voksen per 4 spiller
Maks 4 spillere per 1/6(9ér) eller 1/8(11ér) bane.
Alle voksne har på hansker eller bruker antibac før og etter de håndterer utstyr (trenere/foreldre). INGEN spillere
skal flytte på mål eller kjegler.
Alle må ha med egen ball og drikkeflaske.
Ikke lov til å heade eller ta på andres eller EGEN ball. Unntaket er keeper, hvis hanskene er vasket og vaskes i
etterkant. Hvis en voksen står i mål må den ha på hansker.
- På stasjoner med keepere som bruker hendene må det være samme ballene som blir brukt.
Drikkepauser gjennomføres på egen del av banen.
Vi holder ALLTID minst 2 meters avstand

Oppvarming: Sjef over ball
Forklaring
Innenfor hvert sitt område. Føre med variert tempo.
Forslag:
- Føre med utside
- Føre med innside
- Føre med såla
- Trippe på ball
- Klikk-klakk mellom bein
- Kroppsfinte
- Overtrekksfinte

Øvelse 1: Ødegaardløypa
Forklaring
Alle 3-4 spillere jobber gjennom en løype med kamplikt tempo.
1: Føre på utsiden av kjeglene (variere teknikk)
2: Forskjellige varianter av føring (klikk-klakk, utside, innside, såle osv)
3: Dobbel vending. Øve inn forskjellige type vendinger.
4: Avslutte på mål
Tilbake til start, holde god avstand i køen
Konkurranse: antall scoringer på tid.

Øvelse 2: Pasningskonkurranse firkant
Forklaring
2 og 2 spiller pasninger til hverandre.
Spillerne har hver sin firkant på 2x2 meter.
Ca 6-8 meter mellom firkantene.
Konkurranse:
Poeng for å legge ballen til rette innenfor firkanten og spille pasning
innenfor firkanten til den andre spillern.
Ikke poeng hvis ballen spretter ut av firkanten før pasning.
Variasjoner:
2 touch pasninger
Retningsbestemt til en av sidene, vending og pasning.
Medtak bakover, vending og pasning
Chipp-pasninger
Langpasning

Øvelse 3: Sprint + avslutning
Forklaring
4 spillere per gruppe.
Spilleren skal sprinte mellom kjeglene som er satt opp.
Retningsforandringer i høyt tempo, både diagonalt, bakover og fram.
Treneren spiller ball når spilleren nærmer seg.
Avslutte mellom stang og kjegle.
Fokus:
Konkurranse, telle antall scoringer.

Variasjon - progresjon
Ett touch
To touch
Tre touch
Volley (treneren må da vippe ballen)

Øvelse 4: Vifteøvelse 2 og 2

Øvelse 4: Sekskant 2 og 2

Forklaring

Forklaring

2 spillere jobber sammen.
1 spiller utenfor halvsirkelen uten ball og 1 inni
halvsirkelen med ball.
Spilleren utenfor halvsirkelen skal bevege seg på utsiden
og får ballen på utsiden og mellom kjeglene, og skal
spille tilbake.
Spiller i midten spiller på 1 touch (evt 2) mellom
kjeglene.

En sirkel med 6 kjegler med ca 1-1,5 mellom hver.
1 spiller på utsiden av sirkelen med ball som står samme
sted hele tiden.
1 spiller inni sirkelen uten ball som står rett mot
spilleren utenfor.
Spilleren utenfor står på samme sted hele tiden.
Spilleren inni får pasning inn i sirkel og skal ta den med
seg ut mellom kjeglene.

Spilleren utvendig spiller på 1 touch med høyre fot når de
beveger seg mot høyre og venstre når den beveger seg
mot venstre.

Bytte etter 1 spiller har gjort 10 repetisjoner (begge
veier).

Fokus:
Tempo på spillerne
Konkurranse - antall pasninger som når frem.
Gjennomføre en kvalitetsrunde med tempo.
Variasjon:
1 touch
2 touch
Økt avstand på spiller rundt.
Bytte etter spiller på utsiden har jobbet en runde begge
veier.

Variasjoner:
Retningsbestemt touch ut, vending tilbake inn i sirkel og
pasning.
Retningsbestemt touch ut og pasning.
Reagere på signal før pasningen går. "Høyre", da ut til
høyre osv.
Coachingpunkter:
Kamplikt tempo.
Orientere seg hvor man skal.
Holde seg rettvendt så lenge som mulig, skjule hvor
touchen skal.

Baneinndeling Ferd og Hosle

Baneinndeling Jarmyra

