Prioritering og filosofisk fundament

Diverse fotballkunnskap – Presentasjon
(Kristian Holm Carlsen 2014)

Lag, kamp
og resultat

www.fotballforkids.no

Læring og
spillerutvikling
God organisering og
lagledelse
Menneskelige ferdigheter og
verdier, helse og samfunnsnytte
Fotballens egenverdi, behov, glede,
mestring og det sosiale
www.fotballforkids.no

Barnefotball og organisering

”Fotballens egenverdi” og barns behov
1. Lek, mestring og læring
2. Aktivitet og fysisk utfoldelse

1. Spill mye smålagsspill med 2-5 spillere på hvert lag. Mer en fem spillere på laget er
forbudt for barn i alderen 5-10 år!
2. Bedre kvaliteten på smålagsspillet (trening + kamp) med a) tvunget lavt press og/eller
fri keeper, b) kort igangsetting, og c) ta innkast/innspark, frispark og cornere innen 3

3. Spenning, inkludert konkurranse på riktig måte

sekunder og helst ”gratis”, pluss evt. d) tvungen minimum 2 touch og e) en pasning

4. Omsorg og trygghet
5. Vennskap, sosialt felleskap, ”vi-følelse”, tilhørighet, og identitet

før scoring.
3. Del opp gruppa ved øvelse. Det vil si at halvparten spiller smålagsspill, mens andre
halvparten gjennomfører en øvelse, og så bytte.

6. Regler og grenser

4. Samarbeid med foreldre, andre trenere og klubben for å ha flest mulig og best mulig
tilbud for både gutter og jenter.

7. Bli sett og få positiv feedback
8. Gode opplevelser i forbindelse med reiser, deltagelse på cuper etc.
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Se mer på http://fotballforkids.no/fagartikler/praktiske_retningslinjer/
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Oppsummering barnefotball – del 1
•

Bruk smålagsspill og kamp for å lære ferdighet, ikke for å vinne →

Oppsummering barnefotball – del 1
•

•

Samle spillerne før, under og etter trening for å få fokus og for å repetere reglene

•

Organisering, organisering og organisering → sett opp bane og øvelser i forkant,

foreldrevettsregler
•

Alle i klubben og alle som jobber med barn og ungdom er på samme lag. Fienden og
konkurrenten er data, TV, mobbing, dårlig helse, alkohol, kriminalitet, narkotika,

del gruppa, planlegging og plan B, og riktig banestørrelse og juster om nødvendig

drop-out etc.

•

Få fokus, vis øvingsbilde, kom raskt i gang og gi positiv feedback

•

Klubben bør være sjef og det krever konkrete og enkle retningslinjer, og
oppfølging

•

Foreldre er både en ressurs og utfordring → Få med flest mulig, mest mulig og tidligst
mulig + klubben må være sjef + lag konkrete retningslinjer og oppgaver +

”kvalitetsregler” og fair play

Eksemplets makt = spillerne gjør som du gjør, ikke som du sier = du som forbilde
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•

Fra ensidig fokus på lag og det å vinne til spilleren i fokus, spiller- og
menneskeutvikling, gruppeinndeling og klubben som helhet

•

Alle barn i flytsone = samsvar mellom utfordringer og ferdigheter = differensiering

•

NFF ønsker differensiering og jevnbyrdighet, men det er noe annet enn nivådeling

www.fotballforkids.no
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Topping versus differensiering (mestring) - 1
1) Mye lek, og øvelser hvor alle har ball eller to og to med makkerrullering
2) Spill mye 1 mot 1, 2 mot 2 og 3 mot 3 med bytte av lag og motstander
3) Endre omgivelsene, feedback og/eller oppgaven etter ferdighetsnivå
4) La dem få velge hvem de skal være sammen med eller gruppe under øvelser, spill
og trening
5) Ta pauser/”friminutt” hvor de kan gjøre som de vil i 5 min
6) Sette opp ”like” motstander par under spill (lagorganiseringsdifferensiering)
7) La dem som er lengst fremme ferdighetsmessig få spille i undertall

Flytsonen trumfer alt!
www.fotballforkids.no
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8) Utsette treningsoppstarten dersom barna er i gang med god aktivitet
www.fotballforkids.no

Topping versus differensiering (mestring) - 2
9)

Å spille smålagsspill og å dele inn øvelser på ulike baner/stasjoner etter
ferdighetsnivå på deler av treningen, men bytt litt på slik at de ikke forstår at du
nivådeler og alle får ulik utfordring over tid

Øktplan (J7, tirsdag 11.5, kl 1700-1800, 12 spillere)
Tema: Glede, høy aktivitet, masse touch og kvalitet i spill
Tid

Hva

Hvordan

1655

Samling

Få ro og gjennomgang regler Være stille

1700

Hauk og due med
ball

Først alle med ball og så
haukene uten ball

Glede

1715

Stasjoner: 1 mot 1
vs. Treffe kjegla

Mange baner med 1 mot 1
og bytte motstander 5 x

Gode driblinger

1730

Smålagsspill

To baner med 3 mot 3 med
lavt press, kort igangsetting
og ”gratis” innspark <3 sek

Følge opp regler, spille
pasning til medspiller og
spille mot ulike lag

1755

Samling

Spørre hvor flinke vi var til å
følge regler, spille fair play,
og å øve på tema

Alle skal få si sin mening,
ikke bare de som roper
høyest

10) Å hospitere opp eller ned et/flere nivå som et ekstra tilbud
11) Lag jevne lag til kampen og under kamp, snakk med motstanderlaget, og vurder
gjennomføring av innbytte, betingelser og arbeidsoppgaver slik at det blir en
jevn kamp
12) Organisert løkketrening, rett-etter-skole-trening, og åpne løkkefelt på banen
noen faste tider i uka
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Plan B: En bane med 2 mot 2 hvis 10 og et lag med 2 gode spillere hvis 11

– Fra alene på løkka til 11 mot 11
– Behersk og bruk hele skalaen

www.fotballforkids.no

Oppsummering barnefotball – del 2

Oppsummering barnefotball – del 2
• Funksjonalitetsskalaen

Fokuspunkt

•

Gjør det du lærte på delkurs 1 hver gang

•

Årshjul (årsplan) og planlegging er lurt

•

Fra mange isolerte tuer til samarbeid og tiltak alle veier i og rundt klubben

•

Vi har ulike pedagogikker som du bør bli bevisst bruken av: 1) Spillsentrert tilnærming med
betingelser (økologisk);2) veiledning (kognitiv); 3) løpende forsterkning (pepp/behavioristisk); 4)

– Kampen er spesifikk øving

mange repetisjoner, og å prøve og feile alene (erfaring); 5) vis øvingsbilde (modell); 6) la spillerne

• Ferdighetsdimensjonene = en måte å avgrense øvelser, tema og

vise/få ansvarsoppgaver (sosiokulturelt og mesterlære); 7) Lek og egenaktivitet, og 8) generelle
pedagogiske tips (konkret, enkelt og repetisjon)

fokuspunkt eller læringsmomenter
• Spilleprinsippmodellen = en taktisk modell for hva vi som lag kan
gjøre for å lykkes i angrep og forsvar
www.fotballforkids.no

•

Fokus på mestring framfor resultat, og trening er viktigere enn kamp

•

Fotball er en taktisk idrett og vi må derfor lære faget fotball

•

Hver trening og kamp er øving for spillerne og for deg

•

”Takk for at du gjør samfunnets viktigste oppgave = å gi barn og unge en bedre framtid”

www.fotballforkids.no
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•

Fair Play

Tilfredsstille behovet for tilhørighet
•

Differensiering og mestring
•

•

Glede og godt miljø

Treneren som rollemodell
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Ungdomsfotball
•

Kun 1/6 av de som spilte fotball når de var 14 år spiller fortsatt fotball når de er 19
år → å redusere frafall har store personlige og samfunnsmessige fordeler

•

Kunnskap om ungdom og fokus på glede, trivsel og miljø er viktigere enn
fotballkunnskap og det å utvikle vinnerlag

•

Fokus på mestring gir bedre utvikling, mer fair play, mindre frafall og bedre læring

•

Tenk mer klubb og gruppe framfor lag

•

Gi ungdom medbestemmelse, men også vær tydelig sjef

Se ”Hovedbudskapet i barne- og ungdomsfotballen” på
http://fotballforkids.no/fagartikler/barne_og_ungdomsfotball/

Ungdomsfotball
•

Du (treneren) er spillerens viktigste mentor og forbilde

•

Suksessfulle ungdomstrenere gjennomfører treninger med mye spill, humor og
positive tilbakemeldinger, samt som er rettferdige

•

Suksessfulle ungdomstrenere lager stabile, trygge, sosiale, rettferdige, åpne og
støttende miljø

•

Mange spillere har et voldsomt resultatfokus, men i løpet av ungdomstiden blir
det flere og flere som ikke er så opptatt av resultater og det å vinne

•

Gjennomføre ”hva liker/liker ikke spillerne på trening” kartlegging

•

Lag en øvelsesbank med 5-10 morsomme øvelser for din gruppe

•

Gjennomfør minimum 5 sosiale tiltak hver sesong

www.fotballforkids.no

Ungdomsfotball
•

Smålagsspill er fortsatt en viktig trivsels- og læringsaktivitet

•

Lag klare regler for oppførsel sammen med spillerne og følg dem opp hver dag

•

Fair Play kontrakt og/eller annen kontrakt kan bety mye for spillerne og for laget

•

Jobb hardt for å få til minst fem sosiale tiltak per sesong, og la både spillere og

•

Sosiokulturell læringsteori og mesterlære + økologisk
1. Skap en spillestil som gir glede, læring og mestring = vurder å bruke;
a) tvunget lavt press og/eller fri keeper
b) kort igangsetting
c) ta innkast/innspark, frispark og cornere innen 3 sekunder og helst ”gratis” i støtte
d) tvungen minimum 2 touch

foreldre bidra

e) en pasning før scoring

Kartlegg spillerne dine ved observasjon, formelle og uformelle samtaler og

f) lære spillerne til aktiv bruk av støtte og å vri spillet

spørreskjema

g) lær spillerne ro med ball og å spille enkel fotball
h) alle i angrep og alle i forsvar

”Dersom alle dine 14-åringer fortsatt spiller fotball når de er 15 år så er du verdens
beste trener!” (Kristian Holm Carlsen og Ole Veum)
www.fotballforkids.no

2. Glede, miljø, fokus og oppførsel ← sosiale tiltak og Fair Play kontrakt
3. Skap et mestringsklima ← klubben som sjef med rød tråd og foreldremøte/
spillermøte
www.fotballforkids.no
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Mestringsklima ↔ resultat-/prestasjonsklima

Psykologisk læringsklima og motivasjonelt
målperspektiv

Fokus på egen fremgang/forbedring, innsats og læring
Gir alle likeverdig anerkjennelse og oppmerksomhet,

Læringsklima (miljø): Mestring/oppgave vs resultatklima/prestasjon

uavhengig av ferdigheter og prestasjoner

Målperspektiv (kognitivt): Mestring eller oppgave orientert vs resultat eller

Gir spillerne valg og innflytelsesmuligheter

prestasjon orientert

Feil er en naturlig og nødvendig del av læringen
Bruke ulike grupperingsformer og differensiering, men
ikke permanent nivådeling

Glidende overganger i målperspektiv

Oppfordrer spillerne til å samarbeide med hverandre når

Vi kan være begge deler, og idrettsutøvere som når toppen er ofte høy på

de skal lære

begge målperspektiv
www.fotballforkids.no

Kampen brukes til å oppleve glede, øve og å være sosial
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Prestasjons- eller resultatklima
Fokus på å vinne, resultater, konkurranse og sosial sammenlikning

Arsenal
•

spillerutvikling. Resultatene for de yngre lagene betyr ingenting” (Roy Massey,

Gir mest oppmerksomhet til de som mestrer best, og setter nesten alltid
sammen faste ferdighetsbaserte grupper (nivådeler)
Gir lite rom for medbestemmelse, og prøving og feiling

”Det eneste laget som skal vinne i denne klubben er førstelaget. Alt annet handler om

assisterende akademidirektør i Arsenal).
•

“Komfortsonen er toppidrettens største fiende ” (Arsene Wenger).

Feil og mangler kobles umiddelbart til manglende ferdighet og kompetanse
Evaluerer gjerne elever mens andre hører på
Kjefter på dommeren

www.fotballforkids.no
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Hva er best spillerutvikling?

Barcelona akademiet
•

”The first thing is to develop footballers
– we are not looking for result”

•

Starter å spille en rolle fra 16 års alder

• Fortsette å spille fotball med en ”sosial trener” i en bitteliten
klubb?
• Slutte å spille fotball med verdens beste spillerutvikler i verdens
beste klubb?

www.fotballforkids.no
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•

Hospitering opp eller ned fram til 13/14 år som et ekstratilbud

•

Først hospitering på trening og så i kamp

•

Hospitering i 11’er fotball periodevis på fulltid

•

Klare retningslinjer og en god modell for hospitering
– En ansvarlig
– Samarbeid mellom trenekoordinator, trenere og spilleren (+ foreldre)
– Klare kriterier for å få hospitere
– Antall spillere og hvor lenge om gangen
– Spilleren selv har vetorett
– Ta godt i mot hospitanter

www.fotballforkids.no

Evalueringsoppgaver
1) God organisering og planlegging: Oppsatt bane/øvelser, flyt mellom delene,

Hva er fotballkunnskap?
•

banestørrelse (stopp og juster om nødvendig), del gruppa og maks 5 på laget
2) Få fokus, forklaring (forsto alle), vis øvingsbilde og kom raskt i gang

nedenfor og ”Filosofi” på http://fotballforkids.no/filosofi_og_verdigrunnlag/)
•

3) Type pedagogikk, positiv feedback og oppfølging (både regler og ferdighet)
4) Hvilket læringsklima tilrettelegger vi for og hvordan?
5) Gir øvelsen god ferdighetstrening, hvor mange repetisjoner for spillerne på tema, god
læring og hva kan vi eventuelt gjøre?

Fotballkunnskap og kampsyntaks (se ”Ballbesittelse og effektivitet” på linken

Romforhold (Bergo, A. et al. 2002, s 125 eller ”Fotballkunnskap” på
http://fotballforkids.no/fagartikler/fotballkunnskap/

•

Spillfaser eller angrepstyper (se samme link som ovenfor)

•

Spilleprinsippmodellen (Bergo, A. et al. 2002, s. 56, 59, 104 og linken ovenfor)

•

"Et viktig felt innen kampanalyseforskning er å kartlegge hva som egentlig skjer i en spesiell

6) Hvordan jobber vi med motivasjon og glede?
7) Har vi noe differensiering?
8) Hvor flink er vi til å øve?
www.fotballforkids.no

kamp, tendenser fra et antall kamper eller hos spesielle lag” (Larsen, Ø. 1992, s. 15).

www.fotballforkids.no

Treningsplanlegging
Fotballferdighet er hensiktsmessige
Handlingsvalg (taktikk) og handlinger (teknikk) for å
skape og utnytte spillsituasjoner
til fordel for eget lag

• Langsiktige planer → årsplan → periodeplan → ukeplan → øktplan
• Langsiktige planer (for eksempel en sportsplan og lysbilde 11)
• Årsplan for laget og årsplan for klubben
• Periodeplan (trenerens viktigste verktøy)

NB! Hva som er effektivt for å vinne kamper versus å utvikle gode spillere er
av og til likt og av og til veldig ulikt

• Ukeplan (spillerens viktigste verktøy)
• Øktplan (trenerens viktigste verktøy)

Se eksempler på modelløkter og periodeplaner på
http://fotballforkids.no/_velser_og_kter/
www.fotballforkids.no
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Årsplan J19
Hva er treningsbelastning?
Treningsbelastning = Treningsvarighet x Intensitet x treningsfrekvens
”Det er intensitetsstyring som er kunsten”
Romjulscup: 26.12
Oppstart trening: 5.1
Vinterferie: 17.-22.feb.
Påskeferie: 16.-20.april
Sommerferie: 1.-20.juli, og skolestart mandag 18.august
Høstferie: 6.-11.oktober
Eksamen: 20.mai, 27.mai og 4.juni
Russetid: 26.april-18.mai
Sesong: 29.4-24.6 + 12.8-21.10
Treningsleir: 12.-16.april
Tester: 6.1, 21.4 og 10.11
Kretslagssamling: 19.+20.jan, 09.+10.feb, 17.mars, 27.+ 28.apr, 07.+08.aug, 9.+10.nov, 07.des 08.des
Foreldremøte:18.2februar og 10.november
Intern SUP: Hver tirsdag fra 7.1-25.3
www.fotballforkids.no

Hva er totalbelastning?
Treningsbelastning + annen fysisk og psykisk belastning = Totalbelastning

www.fotballforkids.no
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Prinsippet om belastning, restitusjon og
tilpasning
Prestasjonskurve

Balanse mellom treningsbelastning og restitusjon!
•

For liten treningsbelastning gir liten treningseffekt

•

For stor treningsbelastning over tid kan føre til overtrening

•

For å tåle stor treningsbelastning må spillerne:
– Gradvis økning i belastningen over måneder og år (maks 30 % progresjon fra år til
år)
– Variere mellom høy og lav intensitet i løpet av en treningsuke
– Må være flinke til å restituere mellom treningsøktene og kampene
• Nedjogg
• Hvile og søvn
• Ernæring – mat og drikke
• Oppvarming

Fysisk form

Utgangsnivå

Trening Hvile/restitusjon

Overkompensasjon

•

Stor totalbelastning = redusere treningsbelastningen

Tid
www.fotballforkids.no
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Langsiktige planer

www.fotballforkids.no

Alder

Innhold

Tilbud

Treningsbelastning

6-8 år

Tilvenning og
menneske fokus

Gruppetrening på
årskull og
modelløkter

Bånn gass og masse
mengde, men mental
intensitetsstyring

9-10 år

Fotballtrening med
ferdighets – og
menneskefokus

Gruppetrening på
årskull, akademi og
hospitering

Bånn gass og masse
mengde, men mental
intensitetsstyring

11-13 år

Utrolig læringsfase

Gruppetrening på
årskull, akademi, SUP
på tvers og
hospitering

Masse mengde, men ikke
for stor kampbelastning

14-19 år

Forskjeller, frafall,
differensiering og
medbestemmelse

Lagstrening, SUP på
tvers, hospitering og
ekstratreninger

Mindre trening med høy
intensitet, intensitetsstyring og pass på
kampbelastningen

Voksen

Prestasjon, sosialt og
comeback

Lagstrening og
rolletrening

Treningskvalitet og
intensitetsstyring

Kampbelastning

• Døme: Vårsesongen varer fra 27.april til 26.juni = ca 9 uker. I denne perioden spiller Ida 14
kamper →14/9 = 1,6 kamper per uke
• Bør være så nært 1 som mulig, uavhengig av spilletid
• I tilfelle unntak og deltagelse på to kamper i uken = maks en omgang på begge, men vurder
da heller å trene en av gangene

Se artikkel ”Kampbelastning i ungdomsfotballen” på
http://fotballforkids.no/fagartikler/for_fotballspillere/
www.fotballforkids.no
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Kamp mot VIF på Valle
• Oppmøte på Valle lørdag 9.9 kl 1345. Kampen starter kl 1500. Husk å
drikke mye vann fredag kveld, og leggetid senest kl. 2300. Spis frokost
senest kl 0900 og lunsj kl 1100 på lørdag.

Se artikkelen ”Ukeplan for unge fotballspillere” på http://fotballforkids.no/fagartikler/for_fotballspillere/

www.fotballforkids.no

Ernæring for fotballspillere

Lagsentrert versus spillersentrert tilnærming?

1. Få i seg nok energi, karbohydrater og væske + restitusjon = faste sunne måltider og nok
søvn

•

”Mens en trener primært har fokus på hvordan laget skal prestere og bli bedre, har
spilleren sitt hovedfokus på hvordan en selv skal bli bedre både på kort og lang sikt”

2. Tilførsel av væske og karbohydrater, samt evt. litt protein før trening og konkurranse for
ungdom som trener mye, men alle bør drikke mye vann før, under og etter trening

(Anders Giske).
•

3. Tilførsel av væske under trening og konkurranse, og tilførsel av karbohydrater for ungdom
som trener mye

Lagsentrert (trener):
– Når bakre firer blir utfordret av rettvendt ballfører i mellomrom, må tre falle av og inn for
sikring mens en viser seg, og helst en midtback (deduktiv/instruksjon), eller

4. Tilførsel av karbohydrater, protein og væske etter trening og konkurranse for ungdom
som trener mye, mens barn kan lære seg å spise frukt etter trening

– Hva bør bakre firer gjøre når de blir utfordret? (induktiv/veiledning)

5. Sunt kosthold uten mye sukker og mettet fett hver dag, men ikke hysterisk

•

Spillersentrert (sideback):
– Du skal alltid trekke ned og inn for å sikre midtback som går i press eller duell

Se artikkelen ”Kosthold for unge fotballspillere” på
http://fotballforkids.no/fagartikler/for_fotballspillere/ eller ”Kosthold” på
http://fotballforkids.no/fagartikler/trening_og_kosthold/

www.fotballforkids.no

(deduktiv/instruksjon), eller
– Hva bør du gjøre når midtbacken på din side blir utfordret? (Induktiv/ veiledning)

39
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Spillerutvikling i praksis
”Hans” (sentral midtbane)
Rolle offensivt

Skal balansere laget, men kan gå på løp dersom en av kantspillerne står igjen

Spillerutvikling i praksis
•

Jeg er fornøyd offensivt. Jeg holder beina i gang og gjør mer opp og ned
bevegelser enn bevegelser sideveis. Det er en gang jeg går på et kryssløp som

Bruke mest mulig opp og ned bevegelser i lengderetning
Alltid prøve å motta ballen rettvendt eller sidevendt med orientering i forkant, og
på bortersiden av nærmeste forsvarer

Rolle defensivt Må både dekke rom og støte fram i press

ikke er så lurt og kan gjøre at vi kommer i ubalanse. Ellers holder jeg
balansen i laget og står etter i det vi for eksempel slår inn. I det jeg mottok
ball var jeg orientert og sidevendt sånn at jeg kunne gå fremover med en
gang og holde et godt balltempo på få touch” (G16 spiller).

Må falle av for å vinne 2.ball når motstanderen slår langt
Jobbe knallhardt med høy frekvens for å vinne ball

Individuelt

Nullstille, en-touch pasninger, gi positiv feedback og vinne dueller

www.fotballforkids.no
www.fotballforkids.no
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Noen hypoteser

Oppsummering spillerutvikling

•

Spillerutvikling i toppklubber handler om seleksjon?

•

Norsk fotball kjennetegnes av enorm bredde og store krav til differensiering

•

Ingen toppklubber jobber konkret og eksplisitt med å utvikle smarte spillere,

•

Vi ønsker både å ivareta alle samtidig som de beste og ivrigste får mulighet til å bli

men alle mener spillere må være smarte?
•

Du og din klubb kan bli verdens beste på spillerutvikling?

•

Mange trenere fokuserer for mye på resultat fordi de har for lite kunnskap om
spillerutvikling?

www.fotballforkids.no

Fotball er et fagfelt, og derfor må trenere ha kunnskap om fotballspillet (bl.a.
spilleprinsippmodellen, romforhold og kampsyntaks)

•

Aktiv coaching på konkrete fokuspunkt/læringsmomenter/arbeidsoppgaver

•

Lær spillerne dine konkrete taktiske ferdigheter (valg) + å gi dem masse touch

www.fotballforkids.no

Oppsummering spillerutvikling
•

så god som mulig
•

Jeg anbefaler en spillersentrert tilnærming = løse sin rolle, framfor tradisjonell norsk

Det avgjørende spørsmålet
Hvor mye er du villig til å tape for å utvikle gode spillere?

lagsentrert tilnærming
•

Spillerutvikling i toppklubber i dag handler om å se og selektere hvilke spillere som
kan bli toppspillere, og de er ikke konkret nok på hva de må kunne og hvordan lære
dem det → Din klubb kan bli best i verden på spillerutvikling

•

Unge spillere som blir toppspillere skiller seg mest ut på: 1) Mengde egentrening og
2) psykologiske/mentale ferdigheter

www.fotballforkids.no
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Keeperferdighet

Keeperens oppgaver
Keeperen i forsvar
1.
2.

Hindre motstander i å score
Vinne ballen

Keeperen i angrep
1.

Bidra til at laget scorer mål

Keeperen i forsvar:
– Utgangsstilling
– Grep
– Posisjonering/forflytning (noen dyktige?)
– Fallteknikk
– Feltarbeid (noen dyktige?)
– Gjennombrudd og 1:1-situasjoner
– Dødballer
– Sweeper (noen dyktige?)
– Kommunikasjon
Keeperen i angrep:
– Tilbakespill – medtak og pasning
– Igangsetting – kort/lang, hender/føtter, dødball/fri ball (noen dyktige?)
– Posisjonering
– Kommunikasjon

www.fotballforkids.no
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Keeperen en del av laget

Nyttige linker

 Aldri glem keeperen og inkluder i garderoben, oppvarming og øvelser
 Keepere og utespillere bør bytte på å stå i mål og å spille ute
 Egne bolker/økter med keepertema for alle
 Spill med aktiv keeperstøtte og følg opp i spill
 Spill med fri keeper i 3 sekunder = ingen kan ta ballen fra keeper før det har gått 3
sekunder, men keeperen kan ikke avslutte
 Gi keeperen egne oppgaver i spill, snakk til keeperen og følg opp
 Ha mye score mål øvelser med keeper
 Keeperen som sweeper
 Keeperens posisjonering og spilleforståelse offensivt og defensivt

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

http://www.fotball.no/Barn_og_ungdom/Barnefotball/
http://www.fotball.no/Barn_og_ungdom/Ungdomsfotball/
https://no-fotball.s2s.net/home/
http://www.fotball.no/Kretser/oslo/
http://www.trenerforeningen.no/
http://www.uefa.com/trainingground/index.html
http://lab.toppfotballsenter.no/
http://www.ostrc.no/no/Skadefri/Fotball/SPILLEKLAR/
http://www.idrettshelse.no/idrettens_skadetelefon.html
http://www.olympiatoppen.no/page943.html

 Mål mot skyldes alltid feil høyere opp på banen
www.fotballforkids.no
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