Fortbildning inför Zonlagsträning och
Zonlagsturnering
Nomineringsmöte, 190819
Fortbildning, 190903
Träning, 190909-12
Turnering, 190914-15

Måndag
Tisdag
Måndag-Torsdag
Lördag-Söndag

Agenda
• Gemensamt
– Praktiskt inför Zonlagsträning och turnering
– Fotbollsinnehåll

• I grupper
– Träningsprogram för Zonlagsträningen
– Matchspel på Zonlagsturneringen
– Spelsätt för respektive åldersgrupp

Det praktiska

Läget i zonerna
• F14 - 15 lag
4 lag: Norr, Söder. 2 lag: Kungälv/Ale, Lerum/Härryda, Väster. 1 lag: Öster.

• P14 - 16 lag
4 lag: Kungälv/Ale, Norr. 3 lag: Lerum/Härryda, Väster. 2 lag: Söder.

• F15 - 10 lag
2 lag: Lerum/Härryda, Norr, Söder, Väster. 1 lag: Kungälv/Ale, Öster.

• P15 - 15 lag
4 lag: Lerum/Härryda, Norr. 3 lag: Väster. 2 lag: Söder, Öster.

Läget i zonerna
• F16 - 4 lag
1 lag: Kungälv/Ale, Norr/Lerum/Härryda, Väster, Öster

• P16 - 5 lag
1 lag: Kungälv/Ale, Lerum/Härryda (?), Norr, Söder, Väster

Totalt antal lag: 65
Viktigt!
Varje förenings spelare fördelas jämnt över zonens lag.
Bara spelare födda det aktuella året, t.ex. F14 födda 2005, deltar.

Viktiga datum
•
•
•
•
•
•
•
•

190819
190828
190903
190909
190910
190911
190912
190914-15

Nomineringsmöte
Sista dag för inlämnande av laguppställningar
Fortbildning Zonlagscoacher
Zonlagsträning lagvis P14
Zonlagsträning lagvis F14
Zonlagsträning lagvis P15
Zonlagsträning lagvis F15 + FP16
Zonlagsturnering

Zonlagsträning

Planer - Zonlagsträning
MÅNDAG 9/9 17.00-18.30

18.30-20.00

Kviberg 2

P14 Söder 1

P14 Lerum/Härryda 1

Kviberg 5
Kviberg 10
Kviberg 11
Kviberg 12
Kviberg 13
Kviberg 14

P14 Söder 2

P14 Lerum/Härryda 2
P14 Lerum/Härryda 3
P14 Väster 1
P14 Väster 2
P14 Väster 2

TISDAG 10/9 17.00-18.30

18.30-20.00

20.00-21.30

Solen gått ner!
Solen gått ner!
Solen gått ner!
Solen gått ner!
Solen gått ner!

20.00-21.30

Kviberg 2

F14 Lerum/Härryda 1

F14 Väster 1

Kviberg 5
Kviberg 10

F14 Lerum/Härryda 2
F14 Norr 1

F14 Väster 2
F14 Söder 1

Solen gått ner!

Kviberg 11

F14 Norr 2

F14 Söder 2

Solen gått ner!

Kviberg 12

F14 Norr 3

F14 Söder 3

Solen gått ner!

Kviberg 13

F14 Norr 4

F14 Söder 4

Solen gått ner!

Kviberg 14

F14 Öster 1

F15 Öster

Solen gått ner!

Planer - Zonlagsträning
ONSDAG 11/9

17.00-18.30

18.30-20.00

Kviberg 2

P15 Lerum/Härryda 1

P15 Söder 1

Kviberg 5
Kviberg 10
Kviberg 11
Kviberg 12
Kviberg 13
Kviberg 14

P15 Lerum/Härryda 2
P15 Lerum/Härryda 3
P15 Lerum/Härryda 4

P15 Söder 2
P15 Väster 1
P15 Väster 2
P15 Väster 3
P15 Öster 1
P15 Öster 2

TORSDAG 12/9 18.00-19.30 (justerat) 19.30-20.00

20.00-21.30

Solen gått ner!
Solen gått ner!
Solen gått ner!
Solen gått ner!
Solen gått ner!

20.00-21.30

Kviberg 2

F15 Söder 1

Kviberg 5
Kviberg 10

F15 Söder 2
P16 Norr

Solen gått ner!

Kviberg 11

P16 Lerum/Härryda

Solen gått ner!

Kviberg 12

F16 Öster

Solen gått ner!

Kviberg 13

F16 Norr/Lerum/Härryda

Solen gått ner!

Kviberg 14

Solen gått ner!

Egna planer - Zonlagsträning
Egna träningstider:
F14: Kungälv/Ale (2 lag)
P14: Kungälv/Ale (4 lag), Norr (4 lag)
F15: Kungälv/Ale (1 lag), Lerum/Härryda (2 lag), Norr (2
lag), Väster (2 lag)
P15: Norr (4 lag)
F16: Kungälv/Ale (1 lag), Väster (1 lag)
P16: Kungälv/Ale (1 lag), Söder (1 lag), Väster (1 lag)

Förutsättningar
• Zonlagscoachen
– Tar med sig egna koner, västar, bollar och
sjukvårdsväska

• Omklädning
– Omklädningsrummen mellan konstgräsplanerna på
Kviberg. GFF-person på plats.

Förberedelser
• Planering av träningen
– Träningsprogram för varje åldersgrupp tillhandahålls av
Spelarlyftet och skall användas (finns i S2S i kalendern
190909-12)
– Inloggning S2S.net:
Användare: GFF_Spelare

Lösenord: Spelarlyftet

Beskrivning av åldersgruppens spelsätt/spelsystem gås igenom
gruppvis idag och skall användas (finns även det i S2S)
– Träningen är inriktad mot aktuellt spelsätt/spelsystem
– 13+2 spelare, respektive 16+2 spelare, deltar i träningen!

Ansvarsfördelning
GFF ansvarar för att:
• Spelschemat för turneringen finns tillgängligt 6/9.
Läggs på cupsidan:
https://www.procup.se/cup/33136.htm
All info går alltid att komma åt via:
gbgfotboll.se/spelarutbildning/zonlagsturnering/

Zonlagscoacherna ansvarar för att:
• Återbud och ev. inkallande av andra spelare hanteras.
• Allt material finns på plats.
• Kalla spelarna till varje tillfälle (ihop med aktuell ledare).

Matchspel Kviberg
Gräs eller konstgräs
Lördag 14/9

Förutsättningar
• GFF
– Caféverksamhet
– Omklädning (begränsat)

• Zonlagscoacher
–
–
–
–
–

Tar med sig bollar till uppvärmning och match
Tar med sjukvårdsväska
Tar med sig två västfärger alt. matchställ. Två färger per lag behövs.
Bestäm färg på shorts och strumpor alt. ta med egna lagets.
Ta med ifylld aktuell laguppställning till turneringen

• Spelarna
– Tar med sig shorts, strumpor och överdragskläder

Stöd till Zonlagscoacherna
•
•

Din utbildare finns på plats och följer era matcher
Efter matchen samlas båda lagens ledarna för att samtala kring matchen
20-30 minuter m.a.p:
– Hur var er träning?
– Hur utvecklade sig matchen i de olika perioderna?
– Hur var spelet?
• Matchprinciper 10-16 år i Göteborg
• 3 saker att vara extra noga med
• Spelsystem
– Anfallsspel
– Försvarsspel
– Ledarskap/instruktörsskap:
• Genomgång innan match
• Diskussion i pauserna
• Reflektion efter match
• Under match
– Saker att ta med till nästa match

Matchspel Kviberg
Gräs eller konstgräs
Söndag 15/9

Tävlingsföreskrifter/regler

Regler och spelform
• Speltid 3 x 20 min (alt. 3 x 15 min om det blir 4
matcher för varje Zonlag).
• 1 distriktsdomare dömer. Fair Play och uppförande!
• Personlig korttidsutvisning 5 min gäller.
• PF14 spelar på stor 9 mot 9-plan, PF15 och PF16
spelar på fullstor 11 mot 11-plan.
• Bollstorlek 5 för alla klasser.

Matchning av spelare
• 16 utespelare + 2 målvakter för PF15 och PF16
• 13 utespelare + 2 målvakter för PF14
• 3 matcher á 3x20 min = 9 perioder. Kravet är
likvärdig speltid för alla spelare!
– Varje spelare spelar 2 perioder per match (optimalt)!
– Varje spelare startar minst en match!
– MV delar på speltiden (4 eller 5 perioder var) och skall
starta minst en match var.

• Sträva efter att byta i pauserna

Fotbollsinnehåll

Utbildningsturnering
Det är viktigt att göra sitt bästa och ha roligt,
men det är inte viktigt att vinna!
Spela en fotboll en som möjliggör bra
spelarutbildning dvs följa
Allmänna principer matchspel 10-16 år i
Göteborg

Utbildningen riktar sig till både ledare och
spelare!

Den röda tråden i LSU och
Zonlagsturneringen
• Passningsspel (LSU 2)
• Allmänna principer matchspel 10-16 år i
Göteborg + 4 specifika saker (LSU 3)
• Spelsystemsbeskrivning (LSU 3)
• Instruktionsmetoder (LSU 2 och 3)
----------------------------------------------------------• Utbildning av Zonlagscoacher - 190903
• Träningsprogram (Zonlagsträning) - 190909-12
• Matchspel och Feedback till
Zonlagscoacher(Zonlagsmatcher) - 190914

Spelarutbildningsmatris
Förklaring
Användning
Matchguiden

Teknik

Hjälp att
Logga in

Försvarsspel

3 mot 3:
Så spelar vi
Workshop - Klipp

Rörelseglädje
Driva
Passning – Insida/utsida

5 mot 5: 2-2
Så spelar vi
Allmänt
Workshop - Klipp

Grundf – Spelbar

Lära att träna
Teknik/
Få medspelare nära

Mottagning – Insida/utsida
Skott – Insida/vrist
Finta/dribbla – Diverse finter
Finta/dribbla – Täcka/utmana
Nick – Grund

Grundf – Spelavstånd

2 mot 1 – Väggspel
2 mot 1 – Överlämning
Passningsspel – Fria ytor

Försvarssida

9-11 år

Mottagning – Medtagning
Vändning
Passning – Inkast
Passning – Halvvrist/chip
Skott – Hel- och halvvolley
Mottagning – Luften

Grundf – Spelbredd
Passningsspel – Spelvändning
Speluppbyggnad – Spelvändning i backlinjen

Individuell Press – Rättvänd
Individuell Press – Felvänd

Bryta/Tackla/Motlägg
Nick – Upphopp

Grundf – Speldjup
Avslut – Skott
Avslut – Friläge
Passningsspel – Rättvänd/Felvänd

Grundf – Markering
Grundf – Press & Understöd
Markeringsförsvar man-man

2 mot 1 – Överlappning
Anfallsvapen – Instick
Passningsspel – Trianglar
Speluppbyggnad – Korta uppspel

Grundf – Press & Täckning
Markeringsförsvar – Kombinationsmarkering

Skapa yta – U- och V-löpning
Anfallsvapen – Inlägg
Passningsspel – Värdera
Fasta Situationer – Kort hörna, Inkast

Farliga ytor
Fördröja

Passningsspel – 2 tillslag
Speluppbyggnad – Långa uppspel
Kollektivt anfall – Övertalighet

Markeringsförsvar – Zonmarkering
Kollektivt försvar – Centrering/Överflyttning
Kollektivt försvar – Övertalighet

Passningsspel – 1 tillslag
Omställningar – Försvar till anfall
Kollektivt anfall – Variation
Fasta Situationer – Lång hörna, Frispark

Positionsförsvar
Omställningar – Anfall till försvar
Samarbete målvakt och försvar
Fasta situationer

Nivå 2

Nivå 3
Träna för att lära
Anfallsspel/
Medspelare i lagdelen

12-15 år

Nivå 4
Träna för att prestera
Försvarsspel/
Helheten/
Laget

16-19 år

Spelsystem
Spelformer
Översikt planer

Nivå 1
Fotbollsglädje Lek/Enkelhet/
Individen
6-8 år

Anfallsspel

Version
190701

7 mot 7: 2-3-1
Matchprinciper
Så spelar vi
Allmänt
Workshop - Klipp

9 mot 9: 4-1-3
Matchprinciper
Så spelar vi
Allmänt
Anfallsspel
Försvarsspel
Workshop - Klipp

11 mot 11: 4-3-3
Matchprinciper
Så spelar vi
Allmänt
Anfallsspel
Försvarsspel
Workshop - Klipp
11 mot 11: 4-2:3-1
Allmänt

11 mot 11: 4-4-2
Allmänt
Anfallsspel
Försvarsspel
Workshop – Klipp

Passningsspel LSU 2
• PF13 – Rättvänd/Felvänd
• PF14 – Trianglar
• PF15-16 – Värdera
…på liten yta!
Utmana spelare att genomföra ett bra
passningsspel på så lite yta som möjligt
(högre svårighetsgrad)!

Modell för passningsspel
1. Förstalinje-passning
En passning som inte passerar en motståndare i djupled.

2. Andralinje-passning
En passning som passerar en motståndare i djupled men
som inte går mellan motståndare.

3. Tredjelinje-passning
En passning som går mellan motståndare.

Allmänna principer matchspel 10-16 år
i Göteborg
• Vi spelar matcher för att utbildas och utvecklas - inte
för att vinna
• Målsättningen är att ha initiativet i matchen och
”vinna” bollinnehavet
• Anfallsspelet viktigare än försvarsspelet
• Alla spelare deltar både i anfall och försvar – dock
med en offensiv balansering
• Vi spelar en passningsorienterad fotboll - med
delmålet att bli rättvänd i nästa spelyta (passa bollen
till varandra och gärna i trianglar!)
• Spela dig ur alla situationer
• Spelarna spelar på flera positioner

Specifika saker att lyfta fram
Följ resp. spelsystem! Notera speciellt – saker som vi fortfarande
är dåliga på:
• Målvaktens delaktighet och igångsättning
– Position: Ge plats och ta plats
– Korta och långa passningar med precision och mål

• Fasta situationer
– Samma principer som i övriga (passnings-)spelet

• Forcering i slutet av matchen
– Ändra inte spelsystemet utan öka
risktagandet/värderingen i varje enskild situation!

• Använd rätt arbetssätt. Dvs. spela en framtidsinriktad
och utvecklande passningsorienterad fotboll där vi är
bollförande och spelar oss ur alla situationer!

Backa hem
• Backa hem när motståndarnas målvakt har bollen.
Innebär att det försvarande laget ger de anfallande
laget möjligheten att starta sin speluppbyggnad i
lugn och ro. Detta innebär också ett ansvar för det
anfallande laget att inte konsekvent sparka ut
bollen! I de äldre klasserna (FP15-16?) uppmuntras
spelarna att lösa speluppbyggnad trots press eller
låsning från motståndarna.
• Är ”Backa hem” en förutsättning för ”Allmänna
principer matchspel 10-16 år i Göteborg”?

Spelsystem 13-14 år
•
•

4-1-3 med individuell prägel
Utgångspositioner:
–
–

•

Anfall: 4-1-3 (fria ytor på kanterna för yb och yfw)
Försvar: 1:3-1-3 (libero)

Arbetsmetod
– Anfall:
•
•
•
•
•
•
•

Bra grundförutsättningar
Trianglar i passningsspel
Spelvändning i backlinjen
Spela på rättvänd (1 och 2 tillslag)
Vårda bollen (håll bollen inom laget)
1 mot 1
Instick (kant)

– Försvar:
• Markeringsförsvar – man-man

•

Balans och spelartyper
–
–
–

Offensiv uppställning
Offensiva ytterbackar, spelskicklig mf med stor arbetskapacitet
(navet/motorn), snabba yfw (skickliga i 1 mot 1)
Rotera på positioner och roller

Spelsystem – 15-16 år
• 4-3-3 med alt innerbackar, kollektiv prägel, många 2
mot 1 situationer
• Utgångspositioner: 4-1:2-3 (fria ytor på kanterna för yb
och yfw)
• Arbetsmetod
– Anfall:
• Bra grundförutsättningar
• Trianglar i passningsspel
• Spelvändning i anfallslinjen (omf+fw)
• Spela på rättvänd/halvvänd
• Vårda bollen (håll inom laget)
• Låg risk (spel genom varje lagdel, en SY i taget)
• 2 mot 1: Väggspel i mitten, överlapp på kanten
• Instick
– Försvar: Markeringsförsvar – kombinationsmarkering

• Balans och spelartyper
– Offensiv uppställning
– Offensiva ytterbackar, spelskicklig balansspelare, snabba yfw

Spelsystem – 16-17 år
•

4-5-1 (4-2:3-1) kollektiv prägel, samarbete över
lagdelar
–
–

•

Utgångspositioner
–
–

•

Anfall: 4-2:3-1/4-3-3
Försvar: 4-2:3-1/4-4-2

Arbetsmetod
–

–

•

4-3-3 principer i anfall
4-4-2 principer i försvar

Anfall:
• Bra grundförutsättningar
• Trianglar i passningsspel
• Spelvändning
• Vårda bollen (håll inom laget)
• Låg risk (korta uppspel)
• 2 mot 1, instick
• Positionsbyten
Försvar: Markeringsförsvar – zonmarkering, Överflyttning

Balans och spelartyper
–
–

Defensivare uppställning (6 def, 4 off spelare)
Sträva att bli bollförande. Nr 10 anfallsspelats nav!

Hur lär vi ut matchspel?
På träning
• Stor påverkan
– Placering på planen
– Spela med instruktion
– Frysa och ge positiv
feedback
– Bryta ner i andra övningar
– Storlek plan, antal
spelare…
– Allt utgår från
spelet/matchen

• Tränarna äger metoderna

På tävlingsmatch
• Liten påverkan
–
–
–
–

Placering utanför planen
Matchgenomgång
Periodpauser
Summering och reflektion

• Spelarna äger besluten
Instruktionsmetoder
1. Instruktionsinlärning
2. Modellinlärning
3. Guided discovery
– Feedback?

Match

Träning

Matchen är det bästa träningstillfället
för spelarna!

Zonlagsträning
Syfte: Få en chans att förstå och träna på aktuellt spelsätt för
respektive åldersklass. Spelarna och ledare skall lära känna
varandra samt att alla skall förstå turneringens syfte.
Hjälpmedel:
• Allmänna principer matchspel 10-16 år i Göteborg
• 4 specifika saker att vara noga med
• Spelsystemsbeskrivning 9 mot 9 och 11 mot 11
– 4-1-3 för FP14
– 4-3-3 för FP15
– 4-2:3-1 för FP16

• Träningsprogram

Träningens uppbyggnad – 120 min
INLEDNING (utanför planen) - 20 min
1. Förklara turneringens syfte - Utbildning!
2. Presentera spelare och ledare samt vad som gäller avseende antal spelare, datum etc för
Zonlagsturneringen.
3. Fördela positioner genom att ställa upp i en MINIATYR-uppställning.
UPPVÄRMNING
4. Enkla bollövningar för komma igång/Egna Mv-övn - 5 min
5. Aktiv Dynamisk Rörelse/Egna Mv-övn - 5 min
6. Passningsräkning 4 mot 3/5 mot 3/6 mot 4 - 20 min
INLÄRNING
7. Planhalvespel - Speluppbyggnad - 15 min
8. Planhalvespel - Anfallsvapen - 15 min
AVSLUTNING
9. Helplansspel 7 mot 7 (55x35m) respektive 9 mot 9 (72*55m) - 30 min
10. Nedvarvning - 10 min (Utanför planen)
Förutsättningar: 13 utespelare + 2 mv respektive 16 utespelare + 2 mv, 2 tränare, helplan, 2 stora
mål, 2-3 mindre mål.

Gruppvis

Gruppvis genomgång av
träningsprogrammet!
• Spelsystem
–
–
–
–
–

4-1-3 för F14: Kenneth och Thomas
4-1-3 för P14: Björn och Martin
4-3-3 för F15: Helene, Tiina
4-3-3 för P15: Sebastian, Erik
4-2:3-1 för F16 + P16: Simon, Julio, Patrick

• Salar:
– Små: Salar, uppmärkta
– Stor: 210

Passningsräkning 6/5/4 mot 4/3
Allmänt:
1. Sträva efter några korta passningar därefter en längre mot fri yta
(bortre vägg, rektangulär plan).
2. Sträva efter att bli RÄTTVÄND
3. Om du är FELVÄND spela bollen till RÄTTVÄND spelare
(TILLBAKASPEL) eller VÄND UPP (om du inte har en motståndare i
ryggen)
4. Sträva att möta bollen HALVVÄND (SIDSTÄLLD), ej FELVÄND! Då
har du en bättre uppfattning om din omgivning och lättare för att
vända upp.
Rättvänd/Halvvänd/Felvänd:
5. Använd väggarna eftersom dom alltid är RÄTTVÄNDA
6. Bollförande vägg skall om möjligt ges 4 passningsalternativ (A, C,
E och F).
7. Spelare som möter halvvänd i vinkel kan antingen vända upp och
passa (se spelare 1) eller spela tillbaka bollen (se spelare 2). Spelare
3 kan antingen vända upp eller passa bollen till spelare 1 som är
RÄTTVÄND.
8. Snacka. Den som passar bollen till en FELVÄND spelare skall alltid
"PRATA MED PASSNINGEN" ("Ryggen" eller "Vänd upp")

Planhalvespel 11 mot 7 alt. 9 mot 6 Speluppbyggnad
Utförs i enlighet med "Allmänna principer i matchspel" och då
speciellt:
1. Vi spelar en passningsorienterad fotboll - med delmålet att bli
rättvänd i nästa spelyta (passa bollen till varandra och gärna i
trianglar!)
2. Spela dig ur alla situationer
Dessutom kan följande instruktionspunkter var till hjälp:
3. Spelytorna (utgångsytan och spelyta 1-3) definieras som ytan
mellan försvarande lags lagdelar.
4. Blomma ut - Sträva efter att uppfylla grundförutsättningarna i
anfallsspel dvs Spelbar, Spelavstånd, Spelbredd och Speldjup.
5. Använd spelvändningar då det ofta finns fri yta på andra sidan
6. Använd målvakten och den övertalighet som erbjuds runt
mittbackar och målvakt.
7. Fortplanta denna övertalighet till andra delar av planen
8. En spelare kan bli rättvänd genom att vara spelbar halvvänd och
få passningen på bortre fot eller genom tillbakaspel från felvänd
spelare.

Planhalvespel 10 mot 8 alt. 8 mot 7 Anfallsvapen
Utförs i enlighet med "Spelsystemsbeskrivningarna"
och då speciellt:
9. Instick - centralt eller på kant
10. Väggspel - centralt eller på kant
11. Överlapp - på kant
12. Sträva efter övertalighet - 2 mot 1 eller 3 mot 2

Helplansspel 9 mot 9 alt. 7 mot 7
Spela enligt
- "Allmänna principer matchspel 10-16 år i Göteborg"
samt - "Spelsystemsbeskrivningarna".
Instruera speciellt i:
1. Målvaktens delaktighet
2. Fasta situationer
3. Lagets forcering

Att diskutera
• Backa hem när motståndarnas målvakt har bollen.
Innebär att det försvarande laget ger de anfallande
laget möjligheten att starta sin speluppbyggnad i
lugn och ro. Detta innebär också ett ansvar för det
anfallande laget att inte konsekvent sparka ut
bollen! I de äldre klasserna (FP15-16?) uppmuntras
spelarna att lösa speluppbyggnad trots press eller
låsning från motståndarna.
• Är ”Backa hem” en förutsättning för ”Allmäna
principer matchspel 10-16 år i Göteborg”?

Grupparbete - Frågor
Målvakt:
– Redogör för målvaktens agerande m.a.p. utgångsposition, igångsättning
och samarbete med backlinjen.

Försvarsspel:
– Vilken är vår arbetsmetod i försvarsspel? Vad innebär det?

Anfallsspel:
– Vilken är vår arbetsmetod i anfallsspel? Vad innebär det?
– Hur vill vi genomföra speluppbyggnaden, speciellt när motståndarna
kanske inte backar?
– Vilket anfallsvapen strävar vi efter att använda mest?

Fasta situationer:
– Hörnor, frisparkar och inkast. Hur gör vi?

Saker att vara extra noga med:
– Målvaktens delaktighet, forcering, fasta situationer, arbetssättet.

DFK/Platschef

DFK/Fortbildares uppgifter
• Platsansvariga för sina åldersgrupper
–
–
–
–

Presentera sig själv för spelarna och Zonlagscoacherna!
Kontakt med domare
Ev. rapportera resultat via ”app” (inget som syns utåt)
Korrigera laguppställningar på plats, se till att de är
kompletta med födelsenummer. Lämna till JM på söndag.
– Hålla koll och vara behjälplig
– Närvaro hela lördagen och berörda delar söndagen.

• Sättet att spela. Ge feedback! Separat mall.

Stöd till Zonlagscoacherna
•
•

Din utbildare finns på plats och följer era matcher
Efter matchen samlas båda lagens ledarna för att samtala kring matchen
20-30 minuter m.a.p:
– Hur var er träning?
– Hur utvecklade sig matchen i de olika perioderna?
– Hur var spelet?
• Matchprinciper 10-16 år i Göteborg
• 3 saker att vara extra noga med
• Spelsystem
– Anfallsspel
– Försvarsspel
– Ledarskap/instruktörsskap:
• Genomgång innan match
• Diskussion i pauserna
• Reflektion efter match
• Under match
– Saker att ta med till nästa match

Tack för ikväll!
Nästa tillfälle är Zonlagsträning vecka 37.
Information läggs på

http://gbgfotboll.se/spelarutbildning/zonlagsturnering/

Kontaktperson GFF:
johan.mattsson@gbgfotboll.se

