Gruppe: 2008/2009

Dato & Tid: 16.05.2020

- 12:00

Koronareglement
Her er reglene som gjelder ved hver økt
4-6 spillere per gruppe
Avstand på minst en meter fra hverandre
Ikke lov å ta ballen med henda eller hode
Kun voksne som har på hansker eller bruker antibac før og etter de håndterer utstyr (kjegler/mål)
Alle må ha med egen ball

Oppvarming: Sjef over ball på linje
Forklaring
Hver spiller innenfor sitt område.
Avstand før vending: 5-7 meter.
Mål med øvelsen:
Mange ballberøringer, mange vendinger. Øve inn forskjellig varianter av
føring og vending.
Konkurranse:
Etter å ha øvd inn forskjellige varianter kan de se antall vendinger de får til
på 30 sek. Repetere dette noen ganger.
Forslag:
- Føre med utside
- Føre med innside
- Føre med såla
- Trippe på ball
- Klikk-klakk mellom bein
- Kroppsfinte
- Overstegsfinte
- Ulike vendinger (Utside, innside, såle, cruyff, oversteg)

Øvelse 1: 3v1 rondo firkant
Forklaring
3 spillere som beveger seg fritt utenfor den røde firkanten. 1 spiller inni rød
firkant i midten. Trener kan evt bli med som spiller nr 4 utenfor.
Bytte på tid, 45 sek.
Poeng for angrep= 7 pasninger + spille ballen gjennom parallelle linjer (rett
over).
Poeng for forsvar= Bryte pasning, eller balltap av angrepsspillerne.
Konkurranse: Telle egne poeng totalt.
Angrepsspillere holder seg utenfor linja og spiller pasning mellom kjeglene
helt til åpningen kommer og de kan gå for poeng.
Forsvarsspiller har lov til å gå ut av firkant for å bryte pasning.

Øvelse 2: 2 mot 2 med småmål
Forklaring
2 angrepsspillere i soner 2 meter unna hverandre.
2 forsvarsspillere 2 meter unna angrepsspillerne.
3-4 småmål bak forsvarsspillere.
Angrepsspillere skal spille frem og tilbake og forsøke å score på hvilket
som helst mål.
Forsvarsspillere skal støte, falle og skyve for å hindre scoring.
Rullere angrep og forsvar etter 45 sek.
Konkurranse: Telle poeng for antall mål og kontrollerte brudd.

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.

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

Konge øvelse 3 soner
Forklaring
2 spillere i hver endesone. 1-2 spillere i midtre sone. For å kunne score i
målene må hvit lag få en pasning fra en sone til den andre og tilbake igjen.
Oppgaven til de blå spillerne er å prøve å snappe ballen.
1.
2.
3.
4.
5.

Pasning over til motsatt sone.
Pasninger innad i sonen, prøver å finne åpninger.
Pasninger går tilbake.
Hvit lag har fått et pong og kan score.
Blått lags oppgave er å blokkere skuddet. Får et poeng hvis de klarer det.

Progresjon -Variasjon:
- Tids/touch begrensing for hvit lag.
- Hvit lag får poeng for hver ball de klarer å snappe.
- Varier størrelsen på sonene.

Baneinndeling Ferd og Hosle

Baneinndeling Jarmyra

