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FOOTBALL CAMP
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ÖVNING 1

ÖVNING 2

ÖVNING 3

Bollkontroll

Bollkontroll

Bollkontroll

LÅNGSAMT

SNABBT

Spring sicksack mellan koner. Håll bollen nära fötterna och gå tätt på konerna
utan att välta dem. Byt mellan in- och utsida av foten. Vänd om och gör likadant
på vägen tillbaka. Ca 1-2 meter mellan konerna.
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SNABBT

LÅNGSAMT

LÅNGSAMT

SNABBT

Spring intervall mellan koner. Snabbt till andra konen, långsamt till nästa och full
fart till sista. Vänd om och fortsätt likadant på vägen tillbaka. Försök hålla bollen
så nära kroppen som möjligt. Övningen kan utvecklas genom att driva bollen
i sidled. Ca 4 meter mellan konerna.
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Ställ koner som i en triangel och
placera en i mitten. Börja från kon 1,
driv in bollen mot mittkonen, runda
och spring ut mot kon 2. Runda
kon 2 och driv in mot mittenkonen
igen, runda och spring ut mot kon
3. Variera hastigheten samt in- och
utsida av foten. Utveckla övningen
genom att backa runt vissa koner.
Ca 3 meter mellan konerna.

ÖVNING 5

ÖVNING 6

Insidespassning och förflyttning

1 mot 1 – Driva/finta

1 mot – Dribblingsmästaren

B

Spelare A passar bollen till spelare B med fotens insida och förflyttar sig sedan i
sidled till andra sidan konen. Spelare B tar emot, förflyttar sig i sidled med bollen
till andra sidan av den egna konen och passar sedan tillbaka bollen till A.

Driva boll
fotens utsida
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MÅLLINJE

B

Spelare A ska försöka driva bollen
över till motsatt sida genom att
finta/dribbla sig förbi spelare B.
Bryter B och får övertag över bollen,
spelar han/hon bollen till spelare C
som då ska försöka dribbla sig förbi
B. Spelare A ställer sig sist. Börja
med att spelare B är lite passiv.
Byt uppgift efter en stund.

Driva boll
fotens insida

3

6

ÖVNING 4

A

CENTRUMKON

B

A
C

Spelare A startar från egen mållinje
och ska genom att finta/dribbla sig
förbi spelare B lägga bollen på B’s
mållinje. Bryter spelare B och får
övertag över bollen, är det istället
han/hon som skall finta/dribbla
sig förbi A och lägga bollen på
A’s mållinje.

A
MÅLLINJE

Passa
fotens insida/bredsida

Skott
vrist

FYSISK LEK.
Tränar motorik
och koordination.
Utrustning för
1 barn men flera kan
delta i träningen.

ET
TRÄNA SPELTEKNIK! Bli en snabb och teknisk spelare! Dra på träningsvästen och ställ ut konerna såsom
PSG postern visar. Övningarna är enkla och roliga och passar både nybörjare och mer vana fotbollsspelare.

