
 

 

 

 

 

Presenterer   

Spesialtreninger 
 

Det er som regel alltid ett eller flere kompetanseo mråder en 
klubb selv ikke har spesialistkompetanse på. Trener e er gjerne 
‘generalister’ med litt kompetanse på mye, eller ‘s pesialister’ 

med veldig god kompetanse på noe. FotballPro har de rfor tro på 
at de klubbene som er åpne for å hente inn kompetan se på de 

områdene man trenger støtte, vil lykkes bedre. 

   

 

 

 

Våre profiler er tidligere toppspillere- og trenere er spesialister på de ulike 
spillfasene. Vi kombinerer teori, øvelser og støtte til gjennomføring. I tillegg til 
spisskompetanse vil det også oppleves som inspirerende med nye impulser og 

muligheten for å komme ‘tett på’ våre profiler. 

 

Hvem?  Vi utfører spesialtreninger til alle lag som ønsker å definere seg 
som et satsningslag/klubb både på herre- og kvinnesiden.  

Når og hva?  Vi skreddersyr et opplegg som er tilpasset den enkelte klubbs 
treningsplan og behov. 

Pris? Pris avhenger av behov for omfang og profil. Ta kontakt på 

www@fotballpro.no eller ring Espen på 982 33 410 for 
uforpliktende tilbud! 

 

 



 

 

Innhold Spesialtrening 
 

Vi tilbyr spesialtreninger for herre- og kvinnelag innenfor følgende 
områder; 

 

- Keeper   - Igangsetting  - Spillesystem 
- Forsvar   - Oppbygging  - Arbeidsoppgaver 
- Midtbane   - Gjennombrudd - Bevegelsesmønster 
- Angrep   - Avslutninger  - Samhandling 

 

 

Vi har som hovedmål å styrke treneren og trenerappa ratet i deres 
roller. På Spesialtreninger går vi derfor ikke inn og tar over arbeidet til 

trenerapparatet. Vi gjennomfører teori og anbefaler  øvelser som vil 
fungere, men gjennomføringen på feltet vil være stø ttende – ikke 

utøvende.  

 

Vi vil utføre Spesialtreninger etter følgende prose ss; 

- Samtale med hovedtrener (gjennomgang spillesystem o g 
treningsplan for å avklare omfang og fokus) 

- Teori 
- Spesialøkter 
- Evaluering med hovedtrener og trenerapparat 

 

Dersom klubben er fornøyd med det arbeidet som vår profil/profiler har 
utført, kan vi diskutere en oppfølgning av spesialo mråde på et senere 

tidspunkt. Dette kan gjøres gjennom repetisjon elle r analyse av 
kampsituasjoner med tilhørende videoanalyser. 

  

Vi er sikre på at dette løfter klubbens systematisk e 
forbedringsarbeide – ta kontakt!  

 

 


