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Informationsprocessen

SPELYTOR I
ANFALLSSPELET

PLANENS KORRIDORER

Yttre korridorer: 1 och 5
Inre korridorer: 2 och 4

Central korridor: 3
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ANFALLSSPEL
SPELUPPBYGGNAD
VAD:
✓ Rättvänd i spelyta 2
HUR:
✓
✓
✓
✓

Vi strävar efter passningar genom motståndarnas lagdelar - spelyta för spelyta
Vi är spelbara i ALLA korridorer
Vi är spelbara i ALLA spelytor
Variation; korta och långa passningar
1. Genom om vi kan
2. Utanför om vi behöver
3. Vänd hem om vi måste

https://utbildning.sisuidrottsbocker.se/fotboll/tranare/spelarutbildning/svffsspelarutbildningsplan/spel-3-mot-333/spelet2/spelets-skeden/anfallsspel/

ANFALLSSPEL
KONTRING
VAD:
✓Snabbt komma till avslut
HUR:
✓ Spela på rättvända spelare i fart på väg framåt.
✓ Säker första passning
✓ Löp – Attackera – Fyll på
https://utbildning.sisuidrottsbocker.se/fotboll/tranare/spelarutbildning/svffsspelarutbildningsplan/spel-3-mot-333/spelet2/spelets-skeden/anfallsspel/

ANFALLSSPEL
KOMMA TILL AVSLUT
VAD:
✓ Göra mål
HUR:
✓ 1: Nå Gold Zone (GZ) för avslut
✓ 2: Nå Assist-Yta (AY)
✓ Utmana backlinje
✓ Skott - Instick – väggspel – kant/inlägg – snett inåt bakåt (cutback)
https://utbildning.sisuidrottsbocker.se/fotboll/tranare/spelarutbildning/svffsspelarutbildningsplan/spel-3-mot-333/spelet2/spelets-skeden/anfallsspel/

ASSIST-YTA

GOLD
ZONE

ASSIST-YTA

FÖRSVARSSPEL
FÖRHINDRA SPELUPPBYGGNAD
VAD:
✓ Förhindra motståndarna/ erövra bollen
HUR:

✓ Positionsförsvar
1. Bollens position
2. Medspelarnas position
3. Motståndarnas position
✓ Närmast bollen pressar (1:a försvarare)
✓ 3 av 5 korridorer bemannas
✓ Förhindra passning framåt
✓ Om möjligt – VINN BOLL
https://utbildning.sisuidrottsbocker.se/fotboll/tranare/spelarutbildning/svffsspelarutbildningsplan/spel-3-mot-333/spelet2/spelets-skeden/forsvarsspel/

FÖRSVARSSPEL
ÅTERERÖVRING AV BOLL
VAD:
✓Snabbt vinna tillbaka bollen
HUR:
✓ Närmaste spelare snabbt in i press/ vinn boll (3-6 sek.)
✓ Medspelare: Fyll på – Ge understöd – attackera - markera
https://utbildning.sisuidrottsbocker.se/fotboll/tranare/spelarutbildning/svffsspelarutbildningsplan/spel-3-mot-333/spelet2/spelets-skeden/forsvarsspel/

FÖRSVARSSPEL
FÖRHINDRA AVSLUT
VAD:
✓ Skydda ytan “Gold Zone”
HUR:
✓ Närmast boll – aggressiv press – vinna boll
✓ Spelare 2 – ge understöd
✓ Markering i ”Gold Zone”
https://utbildning.sisuidrottsbocker.se/fotboll/tranare/spelarutbildning/svffsspelarutbildningsplan/spel-3-mot-333/spelet2/spelets-skeden/forsvarsspel/

ASSISTYTA

GOLD
ZONE

ASSISTYTA

Sammanfattning
Arbetssätt
Omställning

Anfallsspel

Speluppbyggnad
VAD: Rättvänd i SY2 & 3

Kontring

-Passningar genom motståndarns lagdelar
-Variation; Korta och långa passningar
-Spelbara I alla korridorer
-Spelbara I alla spelytor

VAD: Snabbt komma
till avslut
-Säker första passning
-Spela på rättvända
spelare i fart framåt
-Löp-Attackera-Fyll på

Försvarsspel

Återerövring av boll

Förhindra speluppbyggnad

VAD: Snabbt vinna tillbaka
bollen
-Närmast spelare in I press
-Vinn boll
Medspelare: Fyll på/
attackera/ markera

VAD: Förhindra motståndarna/ Vinn boll
- Positionsförsvar (1.Bollen
2.Medspelarna 3.Motståndarna)
-Närmast boll pressar
-3 av 5 korridorer bemannas
-Förhindra passning framåt

1.Genom 2.Utanför 3.Vänd hem

Komma till avslut
och göra mål
VAD: Göra mål
1: Nå Gold Zone
2: Nå Assist Yta
-Utmana backlinje
-Skott/ instick/vägg/
inlägg/ Cutback

Förhindra och rädda
avslut
VAD: Skydda ytan Gold
Zone
-Närmast boll = aggressiv press/
vinn boll
-Spelare 2=Understöd/ markering
-Markering I Gold Zone

Roller/ Uppgift:
MÅLVAKT
Anfallsspel

Speluppbyggnad
- Coacha medspelarna
- spelbarhet bakåt
- Spelvändningar

Omställning

Kontring
- Snabb igångsättning
- Sök rättvända spelare
- Värdera noga

Försvarsspel

Återerövring av bollen
-Coacha medspelarna
-ÄG spelyta 3
-Värdera insats/åtgärd utifrån
lagets arbetssätt

Förhindra
speluppbyggnad
-Coacha medspelarna
-ÄG Spelyta 3

Utgångsposition:
-Central corridor
-Utgångsyta

Förhindra och rädda avslut
Komma till avslut och göra mål
- Coach medspelarna
- Rätt utgångsposition för försvarsspel

-Coach medspelarna aktivt
-ÄG Spelyta 3
-Fånga/ boxa inlägg
-Rädda avslut
-Spela klart situationen

Roller/ Uppgift:
MITTBACK
Anfallsspel

Kontring

Speluppbyggnad
-Coacha medspelarna
-spelbarhet
-Spelvändningar/ vända spel
-Spela eller driva in I SY1 eller SY2
Utgångsposition:
-Inre korridor (spelbar)
-Utgångsyta

Försvarsspel

Omställning

-Säker 1:a passning
-Sök rättvända spelare I
SY3 eller SY2
-Löp-Attackera-Fyll på
-Ta ansvar för balansen I
laget

Återerövring av bollen
-Coacha medspelarna
-Skydda GZ och AY
-Styr mittfält
Förhindra spel framåt
-Vinn boll

Förhindra speluppbyggnad
-Coacha medspelarna
-Styr lagets kollektiva försvarsspel
-Ansvara för offsidelinjen
-Förhindra spel framåt
-Vinn boll

Förhindra och rädda avslut
Komma till avslut och göra mål
-Coacha medspelarna
-Ta ansvar för balansen I laget

-Coacha medspelarna aktivt
-Stanna I central korridor
-Markering I GZ
-Blockera avslut
-Spela klart/ skydda mål

Roller/ Uppgift:
YTTERBACK
Anfallsspel

Kontring

Speluppbyggnad
-Driva/ ta yta eller passa in bollen i
spelyta 2 eller 3
-Kontrollerat passningsspel
-Variation; korta och långa passn.
-Spela genom om vi kan, utanför
om vi behöver – vänd hem om vi
måste

Omställning

-Löp I djupled
-Spelbar I yttre korridor
-Löp-Attackera-Fyll på
-Fullfölj löpningen in i
Assist/Gold Zone

Försvarsspel

Återerövring av bollen
-Coacha medspelarna
-Pressa om du är närmast
-Förhindra spel framåt
-Vinn boll

Förhindra speluppbyggnad
-Coacha medspelarna
-Förhåll dig till mittbackarna (Linje)
-Styr /coacha spoelare framför dig
-Förhindra spel mellan dig och mittback
in I spelyta 3
-Vinn boll

Utgångsposition:
-Spelbar I yttre korridor I Spelyta 1

Förhindra och rädda avslut
Komma till avslut och göra mål
-Skapa 2 v 1 I yttre korridor
-Driva eller passa in I Spelyta 3
-Slå inlägg
-Om möjligt: egna avslut

-Coacha medspelarna aktivt
-Markera I Golden Zone
-Förhindra spel in I Assist/Golden
Zone
-Blockera inlägg och avslut
-Vinn dueller

Roller/ Uppgift:
CENTRAL MITTFÄLTARE
Anfallsspel

Speluppbyggnad
-Spelbar & aktiv i spelyta 1 eller 2
-Kontrollerat passningsspel
-Passa eller driva in I SY 2 eller 3
-Variation; korta och långa passn.
-Sök diagonala passningar
-Spela genom om vi kan, utanför
om vi behöver –hem om vi måste
Utgångsposition:
-Spelbar I central/ inre korridor I
Spelyta 1 eller 2

Omställning

Kontring
-Spelbar för säker 1:a
passning
-Passa till rättvänd
spelare med fart
-Sök spelyta 3 (alt. SY2)
-Löp-Attackera-Fyll på
-Andrabollar/speldjup
bakåt
-Balansera centrala
korridorerna

Försvarsspel

Återerövring av bollen
-Coacha medspelarna
-Pressa om du är närmast
-Förhindra spel framåt
-Vinn boll

Förhindra speluppbyggnad
-Coacha medspelarna
-Pressa om du är närmast (I central &
inre corridor)
-Styr /coacha spoelare bredvid &
framför dig
-Förhindra spel förbi dig in I deras
Spelyta 2
-Vinn boll

Förhindra och rädda avslut
Komma till avslut och göra mål
-Spela in I SY3, AY och GZ
Understöd och “vändspelare” I centrala
korridoren
-Avsluta själv; genombrott eller skott
-Balansera laget

-Coacha medspelarna aktivt
-Markera I Golden Zone
-Förhindra spel in I Assist/Golden
Zone
-Blockera avslut
-Vinn dueller centralt

Roller/ Uppgift:
YTTERMITTFÄLTARE
Anfallsspel

Kontring

Speluppbyggnad
-Spelbar & aktiv i spelyta 2 eller 3
-Kontrollerat passningsspel
-Driv eller passa in I SY 2 eller 3
-Variation; korta och långa passn.
-Spela genom om vi kan, utanför
om vi behöver –hem om vi måste

Omställning

-Spelbar I SY2 eller 3
-Löpa snabbt I djupled
-Fullfölj löpningen in I AY
eller GZ om kontringen är
på motsatt sida
-Sök spelyta 3
-Löp-Attackera-Fyll på

Utgångsposition:
-Spelbar I yttre (eller inre korridor) I
Spelyta 2

Försvarsspel

Återerövring av bollen
-Coacha medspelarna
-Pressa om du är närmast
-Förhindra spel framåt
-Vinn boll

Förhindra speluppbyggnad
-Coacha medspelarna
-Pressa om du är närmast
-Styr /coacha spoelare bredvid &
framför dig
-Förhåll dig till central mittfältare (Linje)
-Förhindra spel förbi dig centralt
-Vinn boll

Förhindra och rädda avslut
Komma till avslut och göra mål
-Aktiv spelbarhet I AY och GZ
Få in bollen I AY eller GZ
-Assistera från AY – Cutback
-Inlägg från yttre korridor
-Avsluta själv; skär in eller skott

-Coacha medspelarna aktivt
-Pressa bollhållare I yttre & inre
korridor
-Förhindra spel in I Assist/Golden
Zone
-Blockera inlägg &avslut
-Vinn duellen

Roller/ Uppgift:
ANFALLARE
Anfallsspel

Speluppbyggnad
-Hota/ löp i spelyta 3
-Spelbar & aktiv i spelyta 2
-Samarbeta med anfallskollega
-

Omställning

Kontring
-Spelbar I SY2 eller 3
-Löpa snabbt I djupled
-Komma till avslut
-Sök spelyta 3
-Löp-Attackera-Fyll på

Utgångsposition:
-Spelbar högt I central eller inre
corridor i Spelyta 2

Försvarsspel

Återerövring av bollen
-Pressa om du är närmast
-Förhindra spel framåt
-Vinn boll

Förhindra speluppbyggnad
-Samarbeta med anfallskollega
-Pressa och styr motsåndarna utåt
-Styr /coacha spoelare bredvid dig
-Lyssna på medspelares coaching
-Förhindra spel förbi dig centralt
-Vinn boll

Förhindra och rädda avslut
Komma till avslut och göra mål
-Sök spelbarhet I AY och GZ
-Instick i AY eller GZ
-Assistera från AY – Cutback
-Bemanna Gold Zone
-Avsluta själv

-Coacha medspelarna
-Positionera /förbered dig för
kontring
-Vinn andrabollar/ dueller

RIKTLINJER FÖR GFF:s
Spelarutbildningsverksamhet
- VI COACHAR VARANDRA - PÅ PLANEN OCH UTANFÖR
- VI FÖRSTÄRKER GODA BETEENDEN OCH UPPMUNTRAR GODA FÖRSÖK
- VI HAR ROLIGT TILLSAMMANS
- HOS OSS ÄR ALLA LIKA MYCKET VÄRDA
- VI GÖR VARANDRA BRA
- VI FOKUSERAR PÅ PRESTATION FÖRE RESULTAT
(vi vill naturligtvis vinna matchen – detta gör vi med bra prestationer)

