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Spelsystem i match och träning  

Namn Matts Sundberg 

Viktigt för Frösö IF Dam. Vi gör det tillsammans  

• Vi ska äga bollen (possession)  

• Det skall alltid finnas tre vägar ut (forma oss i trianglar) 4S 

• Jag tar ansvar för min roll 

• Vi passar oss med låg risk genom alla spelytor 1=Uppbyggnad, 2=etablering 
3=avslut 

• Hela laget anfaller och försvarar.   

• Positionsförsvar, disciplin, tålamod,  understöd, snabba förflyttningar och lugn 

• Vi spelar med energi, attityd och vilja 

• Vi är överens om våra Spelregler, utmaningar och mål 

  

 



Utgångspositioner 
anfallsspel 

4-3-3  eller om man vill se det som 4-1-2-3 
Utgångsytorna är där målvakten först kan spela ut bollen i. 
Spela ut till någon i backlinjen som står rättvända  eller till 
mittfältarna som kan slå tillbaka till rättvänd spelare eller 
vända upp om det är läge.  4 3 
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Arbetssätt speluppbyggnad 

Vi jobbar efter principen att spela oss fram genom lagdelarna med 
tålamod och genom att äga bollen, då äger vi spelet.  

Kör vi fast, börjar vi om och det skall alltid finnas minst 3 spelare att 
passa till  (4S) som en triangel och understöd.  
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Roller speluppbyggnad 

Målvakt nr1: Efter en räddning, vända spelet. Variera igångsättning.  Styra medspelarna. Bra passningar. Lugn! 

Ytterbackar: nr. 2,5 breddar spelet, med ryggen mot långsidan (offensivt) alltid spelbar i trianglar 

Mittbackar: nr 3,4 Styr spelet och tempot, kommunicerar(ledare) säkra passningar, understöd, lugn! 

Mf: nr7. Playmaker, dirigent,  speluppfattning, alltid spelbar, känsla i passningar,  passa helst i vinklar 

Mf: nr 6,8  Halvt rättvända hela tiden, väggspelare, löpningar i ytor, överlapp, skapa förvirring hos motståndare, 
bra skott.  

Forward nr 9,11 bra fart med och utan boll, våga utmana och avsluta, bra skott/inlägg 

Forward nr 10, targetplayer, motlöpningar,  göra sig spelbar för väggspel och öppna ytor för andra och sig själv. 

Alla positioner kräver säkra passningar, mottag, snabba förflyttningar, uthållighet, spelförståelse. 
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Arbetssätt kontring 

Efter MV räddning, defensiva fasta situationer söker vi efter 
kontringsmöjlighet.  

Med långboll eller få snabba kort pass tar vi oss till spelyta 2 och 
sedan 3 så fort som möjligt för ett avslut.  
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Roller kontring 

Mv: Efter räddning ta sig snabbt högst upp i straffområdet för att 
starta en möjlig kontring, Trigger för laget.  

B: Snabbt bredda spelet och redo att med få tillslag  slå bollen i 
djupled eller hård kortpass eller krossboll.  

Mf: Spelbar, ha en plan, med max 2 touch spela bollen vidare i djup, 
helst i vinkel, följa med i anfallet för ev. retur 

F: Halvt rättvänd redo för en djupledspass, undvika offside, komma 
till avslut. 
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Arbetssätt komma till avslut och göra mål 

När vi etablerat i spelyta två med hjälp av 4S  och hård pass kan vi 
med hjälp av väggspel, överlappningar och motrörelse ta oss till 
spelyta tre där vi kan gör inlägg, utmana, dribbla, väggspela och 
skjuta.  

Finns yta, ta yta! Har du inte boll, Skapa yta för dig eller 
medspelarna! 

Här är det spelarnas kreativitet och lära sig varandras mönster för 
att skapa lägen för avslut.  

Målet är att komma in i straffområdet, för att ta avslut när det är 
läge.  



För att lägga till bild i bakgrunden - Högerklicka på tomt utrymme. Välj Formatera bakgrund/Fyllning/Bild eller strukturfyllning och välj sedan önskad bild. 

Roller komma till avslut och göra mål 

Mv: Igångsätter spelet, understöd och strax utanför eget 
straffområde när vi är i spelyta 3 för att möta ev. kontring  

B: Igångsättning och etablera spel i spelyta 2, understöd åt 
forwards, överlappningar och beredd på kontringar offensivt och 
defensivt.  

Mf: Spelfördelare, arbetsmyror, löpningar och passningar i alla 
riktningar, skjuta och ta returer, strax innanför boxen, kreativitet. 
Andra vågen (cutbacks) 

F: Tajma djupledslöpningar, korslöpningar, ta avslut, inlägg, första 
stolpen, olika djup, vi vill inte ha alla på en linje.  



Utgångspositioner 
försvarsspel 

Grunden i vårt försvarsspel. Disciplin, organiserat,  
tålamod, låg tyngdpukt och  låta motståndaren göra 
misstaget.  

 
• Hela laget försvarar 
• Vi spelar positionsförsvar/markeringsförsvar, flyttar laget 

till bollsida, spelare i 4 av 5 koridorer. 
• Närmaste spelare sätter press, nästa spelare understöd 

och täcker yta. 
• Direkt återerövring, om vi tappar boll skall vi direkt 

försöka ta tillbaka den.  
• Etablerar motståndaren spel i spelyta 2 håller vi en rak 

linje och håller spelaren utanför oss, stöter man ska du 
vara säker på att det blir stopp! 
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Arbetssätt förhindra speluppbyggnad 

 Tappar vi boll försöker vi direkt erövra tillbaka den.  

 Forwards sätter första press på backlinjen  

 Vi centrera mera hela laget, gör oss kompakt 

 En av  yttermittfältarna markerar deras def. Mittfältare den 
andra ger understöd. 

 Ytterbackarna avståndsmarkerar sina forwards. 

 Mittbackar styr spelet, kommunicerar  

 MV står högt för understöd åt mittbackarna.  
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Roller förhindra speluppbyggnad 

Mv: Kliver upp i banan för att vara understöd åt mittbackarna om 
det kommer en långboll. 

B: Ytterback på bollsida kliver upp och närmarkerar 
yttermitt./forward den andra YB centrerar och avståndsmarkerar. 

Mb: Är på utsidan av sin spelare för att vara först på bollen, bryta 
en passning och starta ett anfall och den andra ger understöd 

Mf: Markerar närmaste spelare, en markerar släpande mf och en 
täcker ytor för att skära av passningar  

F: Första press på bollsida, de andra flyttar över och screenar för 
minska passningsmöjligheter och stressa motstådaren till misstag  
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Arbetssätt återerövring 

Så fort du förlorar boll ska den närmaste spelare vara tight på 
bollhållaren.  

Tappar du boll i närkamp SKALL DU DIREKT FÖRSÖKA ÅTERERÖVRA 
BOLLEN.  Säker pass och börja om.  

Kommer motståndaren in i spelyta 2 återgår vi till utgångspositioner 
i försvarspel. 4-1-2-3 
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Roller återerövring 

Mv: styr spelarna för att hen ser helheten. Bryter om det kommer 
en långboll 

Alla andra Den som är närmast försöker återerövra om man är på 
motståndarens planhalva, näst närmast ger understöd. 

Är man på egen planhalv återgår vi till våra försvarsroller och 
formationen.  
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Arbetssätt förhindra och rädda avslut 

Samma som i försvarspelet 
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Roller förhindra och rädda avslut 

Mv: Dominera i straffområdet, Skära av djupledspassningar, styra 
forsvaret,  tydliga instruktioner i fasta situationer.  

B: Hålla sin spelare på utsidan (rätt sida) Bryta när man är säker på 
det, snabb i förflyttningar, hålla koll på försvarslinjen 

Mb: Styra försvarsspelet, Vara på utsidan av sin spelare, understöd 
till ytan bakom backarna, bra på nicka. Om de kommer i mitten ska 
inte centern kunna vända eller få utrymme.  

Mf: Täcka ytor centralt, understöd åt yttermittfältarna, styra spelet 
framför sig. Vinna dueller, styra spelet framför sig.  

F: första pressen, snabba överflyttningar, täcka ytor,  
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