Småland FF:s spelarutbildning – Övergripande syfte och mål
Spelarutbildningens övergripande syfte och mål kan beskrivas på följande sätt:
 Ungdomar ska motiveras för att träna och utbildas på bästa sätt.
 Verksamheten inriktas mot utbildning av framtidens bredd‐ och elitspelare. Vår uppgift är att ge startskottet,
ange möjligheterna, handleda och höja våra spelares nivå.
 Spelarutbildningens olika aktiviteter ska förutom att vara utbildande även verka som stimulans för
ungdomarna att hålla på med och satsa på fotbollen.
 Inventera, de för dagen, mest talangfulla spelarna fr.o.m. 14 år och uppåt.
 Att hitta samt senare rekrytera spelare till ungdomslandslagen.
 Förbättra kvalitén på spelare 12‐19 år.
 Ha hög kvalité på våra läger och samlingar.
 Ta ut de i dagsläget mest talangfulla spelarna till Utbildningsläger 4 (Västervik).
 Ta ut de i dagsläget mest talangfulla spelarna till resp. distriktslag.
 Att sätta ”spelaren i centrum” och utveckla varje spelare som deltar i vår verksamhet.
 Få med minst 10 % landslagsspelare ca 2 spelare/ distriktslag.
Det är viktigt att Småland FF:s spelarutbildning inte blir isolerad verksamhet, utan på alla sätt bjuder in till att smitta
av sig i den dagliga verksamheten. Med detta menas att föreningstränare och föräldrar ges möjlighet till fortbildning
och information i anslutning till våra träffar, läger och samlingar.

Planerat innehåll på Utbildningsläger 1‐3:
Läger

Färdigheter laget

Färdigheter utespelare

Alla

Alla är delaktiga i anfalls‐ &
försvarsspelet.

Speluppfattning och perception

Färdigheter målvakter

13 år:

Djupledsspel

Driv framåt

Utbildningsläger 1

Numerära överlägen i anfallsspelet

Beslutsam 1 mot 1 i anfallsspelet

Kasta sig då motståndare spelar bollen i djupled

Mottagning med kontroll

Förflytta sig

Fånga bollen

Rättvänd
13 år:

Skapa spelbredd och speldjup

Spelbarhet

Mottagning

Utbildningsläger 2

Flera passningsalternativ

Avsluta

Kort och lång passning
Kasta ut bollen/ Skjuta ut bollen på volley

14 år:

Passningsinriktat spel

Spelbarhet

Förflytta sig

Utbildningsläger 3

Press på bollhållaren

Mottagning

Kasta sig då motståndare spelar bollen i djupled

Passningar på marken och noggrannhet

Fånga bollen

Beslutsam 1 mot 1 i försvarsspelet

Passning
Upphopp
Boxa bollen
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Småland FF:s Spelarutbildning – Översikt läger

13 år: Utbildningsläger 1, Utbildningsläger 2, Sommarläger och Vinterproffs.
14 år: Utbildningsläger 3, Utbildningsläger 4, Utbildningsläger 5, Sommarläger och Vinterproffs.
15 år: Lokala samlingar, Utbildningsläger 6, Sommarläger och Vinterproffs.
16 år: Lokala samlingar

Utöver dessa samlingar börjar vår distriktslagsverksamhet efter Utbildningsläger 4 (Västervik).
Distriktslagsverksamheten och dess läger går parallellt med schemat ovanför.
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