Lagets
Arbetssätt
Anfallsspel

Speluppbyggnad
-

-

Bra spelbarhet!
Spela centralt om vi kan!
Spela/ta bollen framåt
om vi kan, bakåt/sidled
om vi måste!
Spela förbi lagdelar om vi
kan!
Spela diagonala
passningar om vi kan!

P04

i spelets skeenden

Återerövring av bollen

Kontring
-

Försvarsspel

Omställning

Snabba passningar!
Spela på högsta
spelare i fart!
Löp i djupled!
Kom till snabba avslut!
Väg i kollektiv = CK
(om vi kan) - IK-CK
Värdera och övergå i
speluppbyggnad

-

Närmast bollhållare pressar
alltid!
Förhindra alltid spel framåt.
Direkt om vi kan!
Via indirekt återerövring
övergå till förhindra
speluppbyggnad om vi
måste.

Återupprepade djupledslöpningar!
Löp förbi bollhållare.
Passningar in i spelyta 3!
Avsluta på ett tillslag!
Skapa 2vs1, gärna centralt
Utmana/finta/dribbla 1vs1

-

-

Utgångspunkt lågt = övre
båge m fw.
Håll laget i tre korridorer!
Utgångspunkt högt =
utanför motståndarnas
straffområde med fw.
Markeringsinslag!
Förhindra alltid spel
framåt!

Förhindra och rädda avslut

Komma till avslut och göra mål
-

Förhindra speluppbyggnad

-

Aktiv press på bollhållare!
Samverka utespelare & mv
Blockera skott!
Täck farliga ytor!
Spela klart situationen!

SPELYTOR I ANFALLSSPELET

Bakom motståndarnas backlinje
Bakom motståndarnas mittfält
Bakom motståndarnas forwards
Framför motståndarnas forwards

PLANENS INDELNING

Sista
tredjedelen

1 2 3 4 5
Centrala
tredjedelen

Första
tredjedelen

UTGÅNGSPOSITIONER ANFALL
Sista
tredjedelen

1 2 3 4 5
O

O

O

11

Centrala
tredjedelen

O

5

9 O

O

10

7

O

O

8

2

O

4

Första
tredjedelen

O

O

6

1

3

POSITIONSFÖRSVAR
Centrering

Överflyttning

Vi flyttar ihop laget mot
mitten. Motståndarnas
bollhållare är centralt. (ex
förhindra spel
framåt/igenom vår lagdel)

Vi flyttar laget mot
bollsidan för att
förhindra att bolen
spelas framåt.
(Motståndares
bollhållare är
exempelvis i yttre
korridor.)

Retirering (”Falla”)

Uppflyttning

Vi flyttar ner laget och strävar
efter att hitta utgångspositioner
i lågt försvarsspel. (exempelvis
när vi inte har press och det
finns djupledshot in i spelyta 3)

Vi flyttar upp laget och
(exempelvis när
motståndarna spelar
bollen bakåt)

UTGÅNGSPOSITIONER LÅGT
POSTIONSFÖRSVAR (Boll centralt)

Positionsförsvar

Sista
tredjedelen

1 2 3 4 5

• Utgår från bollens och medspelarnas positioner
• Spelaren som är närmast bollhållaren pressar
• Övriga täcker
• Spelarna i lagdelen arbetar tillsammans

Centrala
tredjedelen

11

10

9

6

8

4

3

7

• Målvakten ofta en täckningsposition

5

Första
tredjedelen

1

2

…med inslag av markering
Markerar den närmaste och mest
offensivt placerade motspelaren
(Närmarkering)
Försvarsspelaren närmast
bollhållaren pressar
När?
Direkt återerövring
Fasta situationer
I högt försvarsspel
I eget straffområde (”skarpt läge!”)

“UTGÅNGSPOSITIONER” HÖGT FÖRSVAR
MARKERING Princip boll (pressa bollhållare)-motståndare-medspelare

Sista
tredjedelen

1 2 3 4 5
11

10

9
6

7

8
2

5

Centrala
tredjedelen

4

3

1

Första
tredjedelen

Lagets
Arbetssätt
Anfallsspel

Speluppbyggnad
-

-

Bra spelbarhet!
Spela centralt om vi kan!
Spela/ta bollen framåt
om vi kan, bakåt/sidled
om vi måste!
Spela förbi lagdelar om vi
kan!
Spela diagonala
passningar om vi kan!

P04

i spelets skeenden

Återerövring av bollen

Kontring
-

Försvarsspel

Omställning

Snabba passningar!
Spela på högsta
spelare i fart!
Löp i djupled!
Kom till snabba avslut!
Väg i kollektiv = CK
(om vi kan) - IK-CK
Värdera och övergå i
speluppbyggnad

-

Närmast bollhållare pressar
alltid!
Förhindra alltid spel framåt.
Direkt om vi kan!
Via indirekt återerövring
övergå till förhindra
speluppbyggnad om vi
måste.

Återupprepade djupledslöpningar!
Löp förbi bollhållare.
Passningar in i spelyta 3!
Avsluta på ett tillslag!
Skapa 2vs1, gärna centralt
Utmana/finta/dribbla 1vs1

-

-

Utgångspunkt lågt = övre
båge m fw.
Håll laget i tre korridorer!
Utgångspunkt högt =
utanför motståndarnas
straffområde med fw.
Markeringsinslag!
Förhindra alltid spel
framåt!

Förhindra och rädda avslut

Komma till avslut och göra mål
-

Förhindra speluppbyggnad

-

Aktiv press på bollhållare!
Samverka utespelare & mv
Blockera skott!
Täck farliga ytor!
Spela klart situationen!

Rollbeskrivningar och spelartyper
Spelarnas arbetsuppgifter varierar, och därför har de också olika roller under
spelet. Vad spelarna förväntas göra i anfallsspel, i försvarsspel och vid
omställningar måste beskrivas och framför allt tränas. För att spelarna ska få en
möjlighet att prestera är det viktigt att de känner till sin roll. Vi har beskrivit
utgångspositioner och lagets arbetssätt i de olika skeenden.

Här finns rollbeskrivningar för varje position i vårt spelsystem och också en
beskrivning av de spelartyper som ”passar” i det sätt som vi väljer att utbilda och
spela fotboll. De vi beskriver med textrutor är spetskvaliteter för den rollen.

Spelartyp
Målvakt (nr 1)
Mod

Stresstålig

Coacha medspelare

Lång och kort
passning
Mottag

Explosiv
Befinna sig på ”rätt”
plats ta rätt beslut

Reaktionssnabb

Koordinerad

Roller
Anfallsspel

Speluppbyggnad
-

Coacha medspelarna
Spelbarhet bakåt
Vänd spel

Utgångsposition:
Central korridor
Utgångsyta

Målvakt (nr 1)

P04

Återerövring av bollen

Kontring
-

-

Försvarsspel

Omställning

Snabb igångsättning
Sök spelare i fart,
gärna centralt om det
går!
Värdera noga

-

Coacha medspelarna
ÄG Spelyta 3

-

Rätt utgångsposition för
återerövring
Coacha

-

Coacha medspelarna
ÄG Spelyta 3

Förhindra och rädda avslut

Komma till avslut och göra mål
-

Förhindra speluppbyggnad

-

Coacha intensivt och aktivt
ÄG spelyta 3
Fånga alt boxa inlägg
Styr avslut (mot första stolpen)
Rädda avslut
Spela klart situationen!

Spelartyp
Mittback (nr 3, 4)
Stresstålig
Lång och kort
passning

Coacha
medspelare
Markering

Bryta och tackla

Huvudvridningar
Dueller

Befinna sig på ”rätt”
plats ta rätt beslut
Styrka

Roller
Anfallsspel

Speluppbyggnad
-

Spela eller driva in (ta
ytan) i spelyta 1 eller 2
Coacha medspelare
Vända spel

Mittback (nr 3, 4)

P04

Återerövring av bollen

Kontring
-

Försvarsspel

Omställning

Spelbar för snabb
igångsättning
Balansera laget
Prioritera spelyta 3 i
klassisk kontring

-

Förhindra spel framåt
Avståndsmarkera/markera
spelbar motståndare
Coacha medspelare

Utgångsposition:
Spelbar i utgångsyta i inre
korridorer.

Ta ansvar för balansen i laget

-

Styra lagets kollektiva
försvarsspel
Coacha medspelare
Styra offsidelinjen
Närmarkera i högt
försvarsspel

Förhindra och rädda avslut

Komma till avslut och göra mål
-

Förhindra speluppbyggnad

-

Coacha medspelare
Pressa i central korridor
Blockera avslut
Spela klart/Skydda mål!

Spelartyp
Ytterback (nr 2 & 5)
Inläggsfot

Finta och dribbla

Bryta och tackla

Explosiv
Huvudvridningar
Uthållig
Befinna sig på ”rätt”
plats ta rätt beslut
Dueller
Oscar Norrby

Roller
Anfallsspel

Speluppbyggnad
-

Driva (ta ytan) eller spela
bollen in i spelyta 2 eller 3
Kontrollerat passningsspel
Spela/ta bollen framåt om
vi kan, bakåt/sidled om vi
måste!

Utgångsposition:
Spelbar i yttre korridoren i
spelyta 1 eller 2

Ytterback (nr 2, 5)

P04

Återerövring av bollen

Kontring
-

Försvarsspel

Omställning

Löp djupled
Spelbar i yttre
korridoren
Fullfölj löpningen in i
bortre delen av
straffområdet om
kontringen är på
motsatt sida.

-

Pressa om du är närmast
Markera spelbar
motståndare
Coacha medspelare

Skapa 2vs1 i yttre korridoren
Driva eller passa in i spelyta 3
Slå inlägg

-

Förhåll dig till mittbackarna –
lågt.
Förhindra spel mellan dig och
närmsta mittback in i spelyta 3
Markera spelbar motståndare i
(högt försvarspel)
Coacha spelare framför dig

Förhindra och rädda avslut

Komma till avslut och göra mål
-

Förhindra speluppbyggnad

-

Coacha medspelare
Närmarkera i inre korridoren
Vinn dueller
Blocka inlägg och avslut

Spelartyp

Besluta
Coacha
medspelare

Central mittfältare (nr 6)
Balansspelare
Lång passning
Markering

Mottagning

Dueller

Huvudvridningar

Uthållig

Befinna sig på ”rätt”
plats ta rätt beslut

Roller
Anfallsspel

Speluppbyggnad
-

Aktiv och spelbar i
utgångsytan!
Styra lagets
speluppbyggnad
Passa eller driva in i
spelyta 1 alt 2
Pulsera lagets anfallspel

Central mittfältare (nr 6)
Balansspelare

P04

Återerövring av bollen

Kontring
-

Försvarsspel

Omställning

Spelbar för snabb
igångsättning
Prioritera spelyta 3
Spela på spelare i fart
Bromsa/värdera läget

-

Förhindra spel framåt
Coacha medspelare
Snabbt på försvarssida
Balansera laget

Förhindra speluppbyggnad
-

Styra lagdelen
Täcka ytor
Vinna dueller i inre och
centrala korridoren
Markering i högt
försvarspel

Utgångsposition:
Spelbar i utgångsytan

Förhindra och rädda avslut

Komma till avslut och göra mål
-

Understöd och vändspelare i
centrala korridoren
Balansera laget

-

Coacha medspelare
Pressa i centrala korridoren
Närmarkering
Vinna dueller centralt
Blockera avslut

Central mittfältare (nr 8)
Kort passning
Besluta

Markering
Mottagning

Huvudvridningar
Dueller
Befinna sig på ”rätt”
plats ta rätt beslut
Uthållig

Roller
Anfallsspel

Speluppbyggnad
Spelbar i central eller
inre korridor
- Spela/ta bollen framåt
om vi kan, bakåt/sidled
om vi måste!
- Sök diagonala passningar
- Spela/ta bollen in i
spelyta 3
Utgångsposition:
Central eller inre korridor i
spelyta 1 alt 2

Central mittfältare (nr 8)

P04

Återerövring av bollen

Kontring

-

-

Försvarsspel

Omställning

Fullfölj med i kontring
i central korridor.
Andrabollar/speldjup
bakåt strax utanför GZ
Balansera centrala
koridoren

-

Pressa
Förhindra spel framåt
Coacha medspelare

Spela in i spelyta 3
Avslut/långskott
Aktiv på andrabollar efter
inläggsspel

-

Styr lagdel med nr 6
Pressa och vinna dueller i
centrala och inre korridorer
Markering i högt försvarspel

Förhindra och rädda avslut

Komma till avslut och göra mål
-

Förhindra speluppbyggnad

-

Coacha medspelare
Pressa i centrala korridoren
Närmarkering
Vinna dueller centralt
Blockera avslut

Spelartyp
Yttermittfält (nr 7, 11)
Avslut

Upprepa försök!

Finta och dribbla
Kort passning

Mottag

Explosiv

Roller
Anfallsspel

Speluppbyggnad
-

-

7 eller 11 blir ”falsk” tia i
central korridor
7 eller 11 erbjuder
spelbarhet i spelyta 2
inre korridor.
Samverkan mellan 7 och
11.
Utgångsposition:
Inre/centrala korridoren i
spelyta 2

Yttermittfält (nr 7, 11)

P04

Återerövring av bollen

Kontring
-

Försvarsspel

Omställning

Löpa snabbt i djupled
Fullfölj löpningen in i
bortre delen av
straffområdet om
kontringen är på
motsatt sida.

-

Pressa för att vinna boll
Närmarkera
Coacha medspelare

-

Utmana/finta/dribbla 1vs1
Skapa 2vs1 med ytterback
Löp in i spelyta 3
Sök straffpunkten för cutback
från motsatt håll
Avslut

-

Förhålla sig till innermittfältare
Förhindra spel igenom lagdel
Pressa mot yttre korridor
Närmarkering i högt försvarspel

Förhindra och rädda avslut

Komma till avslut och göra mål
-

Förhindra speluppbyggnad

-

Pressa bollhållare i yttre och
inre korridorer
Följ med överlappande spelare
Blockera inlägg och avslut
Vinna andrabollar och dueller

Spelartyp

“Tia” Forward (nr 10)
Kort passning
Markering

Besluta

Mottag

Avslut

Huvudvridningar
Koordinerad

Befinna sig på ”rätt”
plats ta rätt beslut

Roller
Anfallsspel

Speluppbyggnad
-

-

Understödspel till forward
Hög spelbarhet i centrala
och inre korridorer spelyta
2.
Samverka med falsk ”tia”

“Tia” Forward (nr 10)

P04

Återerövring av bollen

Kontring
-

Försvarsspel

Omställning

Löpa i djupled centralt
Komma till avslut
Assistroll!

-

Pressa för att vinna boll
Närmarkera
Coacha medspelare
Hög intensitet!

-

-

Samverka med andra fw
Täcka spel igenom och
bakom
Pressa/Styra motståndare
mot yttre korridor
Låsa i yttrekorridor
Vinna dueller
Markering i högt
försvarspel

Förhindra och rädda avslut

Komma till avslut och göra mål
Avsluta
Instick i spelyta 3
Skapa 2vs1
Löp alltid mot målgården vid
inlägg
Assistroll!

-

-

Utgångsposition:
Centrala korridoren i spelyta 2

-

Förhindra speluppbyggnad

-

Coacha medspelare
Vinna andrabollar
Avståndsmarkera farlig
andrabollsspelare

Spelartyp

Forward (nr 9)
Avslut

Mod

Markering
Finta och dribbla

Mottag

Uthållig

Explosiv

Roller
Anfallsspel

Speluppbyggnad
-

Hota/löp alltid i djupled

Utgångsposition:
Centrala korridoren på
gränsen till spelyta 3
(motståndarnas linje)

Forward (nr 9)

P04

Återerövring av bollen

Kontring
-

Försvarsspel

Omställning

Spelbar i spelyta 3
Löp diagonalt i djupled
Avsluta på få tillslag

-

Pressa för att vinna boll
Närmarkera
Coacha medspelare
Hög instensitet!

Löp in i spelyta 3, diagonalt
Avsluta på få tillslag
Returer
Löp alltid mot första stolpen vid
inlägg

-

Samverka med andra fw
Täcka spel igenom och
bakom
Pressa/Styra motståndare
mot yttre korridor
Låsa i yttrekorridor
Vinna dueller
Markering i högt
försvarspel

Förhindra och rädda avslut

Komma till avslut och göra mål
-

Förhindra speluppbyggnad

-

Coacha medspelare
Vinna andrabollar
Avståndsmarkera

