
Pasnin~-Mottak.

1. Stiller opp på to linjer med front mot hverandre. Kort avstand, 10 m. Roper
navn - slår ballen og løper etter. 1(2)berøringer.

2. To rekker med front mot hverandre. Kort avstand, 10 m. Slår innsidepasning
og spurter bak på andre siden. 1(2)berøringer.

3. En alene med front mot de andre, som står på rekke. Kort avstand, 10 m.

Den alene slår pasning, den første i rekka mottar pasningen og slår tilbake,

vender og spurter bak de andre. 1(2)berøringer.

4. Står i sirkel med en i midten. Den i midten slår ballen til en i sirkelen og løper

til en annen. Den han løper til skal løpe inn i midten. Den som får pasningen

spiller ballen inn i midten. 1(2)berøringer.

5. To rekker med front mot hverandre. Kort avstand, 10 m. Fører ballen over til

den andre. Legger ballen død før avlevering. Etter noen runder går vi over til å

ta imot ballen på direkten.

6. Tre sammen, en i midten som jobber. Tenk at du har en motspiller i ryggen.

Slå pasninger vekselvis til høyre og til venstre med vendinger. Kort avstand, 5-7

m mellom hver. Jobbe i 2 min. 1 berøring.

7. Tre sammen, en i midten som jobber. De på hver kant kaster ballen på

vekselvis høyre og venstre bein til den i midten. Den i midten slår ballen direkte

tilbake. Kort avstand, 5-7 m mellom hver. Jobbe i 3 min.

8. Sju til ni spillere. Sette opp en trekant med 10 m mellomrom. Fordel

deltakerne på de tre hjørnene. Den første i gruppe 1 slår pasning til den første i

gruppe 2 og løper etter. Den første i gruppe 2 mottar ballen og slår den videre

til den første i gruppe 3 og løper etter. Osv. 1(2) berøringer.

Instr.momenter.

Innside pasning-passe kraft-riktig retning-riktig mottak-møte ballen-treffpunkt

midt på ballen. Kontroll på ballen ved føring. Legge til rette på 1. berøring,
pasning på 2.berøring.
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1.1. Pasning - mottak
2 sammen.

a). Kort avstand. Innsidepasninger
langs bakken

Mottak med innside og utside.
b). Lengre avstand.

Lange pasninger uten sideskru,
2 (3) berøringer.

1.2. Kort-kort-lang
3 (4) sammen.

En berøring ved kort pasning.
2 (3) berøringer ved mottak 
pasning av lang.

INSTR.l\10I\lENTER

- Møte ballen

- Passe kraft, riktig retning
- TreffpunM midt på balJen
- Legge tilrette på 1.touch, pasning

på 2.touch.
- Liggende vristsparh
- Legge tilrette i mottaket.

- Liggende vristspark

- Initiativ I hontakt før pasning
- Legge tilrette for seg selv og med-

spiller
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- Overblikk

- Passe kraft og riktig retning på
pasningen

- Timing - spille i forhold til

- Mottak I kontroll i lengderetningen

- Overblikk

- Retningsbestemt mottak

- Pasning i forhold til medspillers
plassering og bevege]se

- Overblikk

- Invitasjon

- Pasning i forhold til medspiller

1.3. Pasninger innenfor avgrenset
område.

4 - 6 spillere sammen.
Ballfører Ol slår pasning i forhold

til bevegelsen til 02, som kontrol
lerer på 1.touch.

a). Ol fører og evt. vender opp før ny
pasning til 02 blir slått, osv.

b). Ol slår, videre ti] 02 på 2.
berøring, osv.

1.4. Spil1 i firkant
SpiJI 3 mot l, 4 mot 2 eJler
6 mot 2

a). innenfor, eller

b). gjennom
kvadrat eller rektangel.

l eller 2 (evt.3 ) berøringer.

1.5. Pasningssisten
6 - 10 spillere innenfor avgrenset
område. 2 -4 spiJlere er uten baller,
og
2 - 3 spillere har "sisten".
Spillere med ball er "fri".

Spillere som bJir jaget må invitere
for å få ball - spillere med ball slår

pasning til de som trenger ball.

1.3

1.5
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