
Hovedmål: Bruke hensiktsmessig dybde og bredde for å score mål
- Dybde= avstanden mellom spillere i lengderetning (fra mål til mål)
- Bredde= avstanden mellom spillere i bredderetning (fra sidelinje til
sidelinje)
--> God bredde og dybde betyr ikke å spille med varige store avstander, men heller hensiktsmessige bredde og dybde 
i forhold til ballfører og motstander

Coache på:
- Skape en ramme med bredde og dybde for å skape store avstander for å 
kunne få større rom
- Hensiktsmessig bredde / dybde i forhold til ballfører og medspillere for 
å skape og / eller utnytte ubalanse
- Bruke bredde og dybde for å kunne true forskjellige rom
- Bruke bredde og dybde for å gjøre seg spillbar for ballfører
- Bredde og dybde i framrom for å sirkulere ball --> naturlig overtall bak
(4v3 / 3v2 / 2v1 osv)

Bredde + Dybde

Offensivt:

Romtrussler
Hovedmål: Bruke romtrussler for å skape og utnytte ubalanse hos
motstanderen
- Prioritet i romtrussler: 1. Bakrom sentralt, 2. Mellomrom, 3. Sidebakrom, 4. Framrom / sidekorridor
- Dynamiske romtrussler = Ikke posisjonsavhengig hvem som truer hvilke rom. 

Coache på:
- Dynamiske romtrussler
- True farligste rom etter prioritering (2. og 3. angriper)
- Tydelig 100% trussel
- Heniktsmessig dybde og bredde
- Timing i forhold til 1. angriper (ballfører)
- True rom for å (prioritering): 1. Utnytte ubalanse, 2. skape ubalanse, 
3. Sirkulere ball



Orientering:
Hovedmål: Orientere for å: 1. Utnytte ubalanse, 2. Skape ubalanse, 3. Sirkulere ball

Coache på: 
- Orientere etter farligste rom etter prioritering: 1. Bakrom sentralt, 2. Mellomrom,
3. Sidebakrom, 4. Sidekorridor, 5. Framrom
- Antall orienteringer --> ut av komfortsonen (se bort fra ball)
- Siste orientering før involvering

Kroppstilling:
Hovedmål: Hensiktsmessig kroppstilling for å utnytte en situasjon til din fordel
- 1. Rettvendt, 2. Sidevendt, 3. Feilvendt

Coache på:
- Som oftest en fordel å være rettvendt
-- Bruke hensiktsmessig dybde og bredde for å bli rettvendt
-- True rom rettvendt
- Rettvendt og sidevendt muliggjør større mulighet til å gjenkjenne og
utnytte en ubalanse
- Bruke feilvendt for å flytte på motstanderens spiller / ledd i dybderetning 
(presspasning) --> virkemiddel for å skape ubalanse

Offensivt:
Orientering + Kroppstilling



Offensivt:
Medtak

Hovedmål: Utnytte situasjonen best mulig ved hjelp av medtak

Coache på:
- Prioriteringsliste
1. Få gjennombrudd (forbi motspiller / score mål)
2. Ta av press (dra seg unna motspiller)
3. Beholde ball / Beskytte ball (mottak)
- Kroppstilling (opp mot prioritering) : rettvendt, sidevendt, feilvendt
- Retningsbestemt og hurtig (100%)

Skape- og utnytte overtall
Hovedmål: Skape- og / eller utnytte overtall for å score mål

Coache på:
- Gjenkjenne og bruke farligste rom (1A, 2A, 3A)
- Tvinge førsteforsvarer (1F) til å ta et valg (dra på press)
- Dybde og bredde (2A, 3A)
- Romtrussel i forhold til 1A og 1F
- Kroppstilling og vinkel som muliggjør orientering fremover både før og etter
man har fått ball

Utnytte overtall ved hjelp av:
1. Vanlig 2v1 (dra på press --> dribling eller pasning)
2. Veggspill
3. Overlap
4. Underlap



Offensivt:
Skape- og utnytte ubalanse

Hovedmål: Score mål --> Bruke virkemidler for å skape- og utnytte ubalanse hos motstanderen

Virkemidler for å skape ubalanse:
1. Posisjonell ubalanse: 
1.1 Dynamiske romtrussler - forskjellige rom
1.1.1 - Feilvendt til rettvendt,  - Presspasning (flytte på motstanderen i dybderetning), - True farligste rom etter prioritering
1.2 Sirkulasjon av ball
1.2.1 - Vending av spill, - Balltempo, - Orientering / Kroppstilling

2. Numerisk ubalanse
2.1 Dynamiske romtrussler i nærliggende rom
2.2 Sirkulasjon av ball
2.2.1 - Vending av spill, - Balltempo, - Orientering / Kroppstilling

Virkemidler for å utnytte ubalanse:
1. Posisjonell ubalanse
1.1 Gjenkjenne og bruke farligste rom i ubalanse
1.1.1 True bakrom og mellomrom, Tydelige 100% trussler

2. Numerisk ubalanse
2.1 Gjenkjenne og bruke farligste rom i ubalanse
2.2 Tvinge 1F til å ta et valg - 1A bør oftest være nest ytterste mann
2.3 Boksspill
2.3.1 Trussler foran mål (slottet) - Kvalitet og kvantitet - Blindsone, timing, forskjellige trussler foran mål
2.3.2 Gjenkjenne og bruke farligste rom (1A)



Defensivt:
Førsteforsvarer

Hovedprinsipp: 1. Vinne ball, 2. Hindre mål / gjennombrudd

Coache på:
Hierarki: 1. Bryte, 2. Vinne duell, 3. Oppholde (hindre gjennombrudd), 4. 1v1 duell vs rettvendt

1-2: 
- Orientere defensivt (lese muligheten til å bryte foran)
- Bruk beina hurtig mens ballen er fri
- Komme så tidlig som mulig oppi ballføreren
- Aggressiv, fullfør jobben, "Elske å vinne ballen!"

3. Oppholde (hindre gjennombrudd)
-- Stenge rom (kroppstilling / orientering)
-- Aggressiv men tålmodig
-- Prøve å holde feilvendt

4. 1v1 duell
-- Lede / stenge (kroppstilling)
-- Bruke kroppen for å få en fordel
-- Alltid ha ”småstegsforflytninger” som 1F, alltid være i bevegelse 
med beina, men unngå hopp og ubalanse!
-- Opp på tærne, lavt tyngdepunkt i duell
-- Se på ballen, hoften, øynene?
-- "Aldri gi seg, motstanderen skal ALDRI forbi deg"



Defensivt:
Andreforsvarer

Hovedmål: Hindre mål / gjennombrudd

Coache på:
- Knyttes opp mot hovedmål
-- Kontroll på farligste rom etter prioritering
-- Dybde i forhold 1F (Fart 1A, Romtrussel 2A/3A, Press 1F)
-- Konsentrering i forhold til 1F (Fart 1A, Romtrussel 2A/3A, press 1F)
-- Kommunikasjon til 1F ("lede, gå / tålmodig / falle")

Tredjeforsvarer
Hovedmål: Hindre mål / gjennombrudd

Coache på:
- Knyttes opp mot hovedmål
-- Kontroll på farligste rom etter prioritering
-- Dybde mellom spillere i samme ledd
-- Dybde mellom spillere i forskjellige ledd (pumping)
-- Konsentrering (Mellom spillere i samme ledd)
-- Kommunikasjon



Kommunikasjon
Hovedmål: Bruke verbal- og nonverbal kommunikasjon for å oppnå
fordeler (score / hindre mål) for eget lag

Coache på verbal kommunikasjon (hovedsaklig i forsvar):
- 2F til 1F:
-- Lede, tilstedeværelse, gå, tålmodig, falle
- 3F til 1F-3F:
-- Samme som fra 2F til 1F
-- "Venstre / høyre", "stå", "ut"
- Positiv forsterkning (skryte av det du vil ha mer av)
- Felles terminologi (felles forståelse av hva ting betyr)

Coache på nonverbal kommunikasjon (hovedsaklig i angrep)
- 100% romtrussel
- Tydelig (romtrussel, vise hvilken fot osv)
- Positiv kroppspråk

Pressøyeblikk
Hovedmål: Gjenkjenne og bruke "pressøyeblikk" for å vinne ballen.

Pressøyeblikk = Felles kjennetegn på når laget sammen skal presse for å vinne ball

Coache på:
- Gå for å vinne ball når motstander / ballfører:
-- er feilvendt
-- ikke har kontroll over ball
-- slår en lang støttepasning
-- tar et langt (ukontrollert) touch
- Kommunikasjon ("Gå!)

Defensivt:


