
Akademiträning 
Träning baserad på utveckling av spelarens 

- Kunskap i spelet 
- Perception, kopplat till spelförståelse 

- Principer för spelet 

Detta skapar vi genom: 
- Manipulerad övningsdesign för att framkalla ett visst 

beteende. 
- Constrains i övningar för att undvika statisk 

övningsdesign. 
- Individanpassad träning med fokus på inlärning



Akademiträningens innehåll
• Vasalund kommer under 2020 att organisera om akademiträningar. För att möjliggöra att fler barn får bättre träning 

längre upp i åldrarna så kommer alla barn födda 2012-2007 erbjudas extra akademiträning. Renodlade akademilag 
kommer inte att tas ut förrän barnen fyller 12-13 år. Detta för att undvika tidig selektering och för att vi vill att barnen 
ska spela kvar i sina kvarterslag så länge som möjligt men ändå erbjudas en kvalitativ träningsmiljö och utbildning. 
Förutom akademitränare kommer även föräldratränare att vara med på akademiträningarna. På detta sett utbildar vi 
även tränare internt i föreningen. 


• I en isolerad övning är lösningarna ofta få, repeterande och likadana. Exempel på detta kan vara att dribbla genom 
konor och bara använda högerfoten. Det bidrar till att spelaren använder och utvecklar sin perception minimalt. 
Utvecklingen av spelförståelsen stagnerar och utmaningar blir svåra att hitta.


• I en constrain baserad övning designar vi alltid övningen så spelaren förhåller sig till övningens design, bollen, 
motståndare och medspelare. Situationerna som uppstår är varierande och bidrar till att spelaren alltid jobbar med sitt 
kognitiva beteende. Detta skapar en naturlig miljö som är ytterst lik situationerna från match. För att utveckla 
svårighetsgraden kan planstorlek och andra förhållanden ändras.


• Coachingen kommer baseras på principer i spelet. Bland annat hur vi på bästa sätt förbereder oss vid olika situationer 
i form av positionering, kroppsprofil, beslutsfattning och timing. Detta ur ett fokus på inlärning där spelarna får testa, 
utforska och komma på egna lösningar. Vi vägleder, men besluten tas av spelarna.

Start Vår 
Fre 17.4.2020 -  
Mån 8.6.2020* 

*Avvikande datum 1 maj 

Start Höst 
17.8.2020 - 2.10.2020 

Mån och Fre 
Du väljer själv vilken dag som passar bäst

Kostnad: 1400 sek  
för 14 träningspass.*

Anmälan görs via vasalundsif.se 
(Klicka på bannern till höger, akademiträning) 
*Ingen återbetalning efter 10 April. Byte av dag  

kan ske fram till 17 April.

Måndag: 
2011-2012 Träning 17:00-18:00 
2010-2009 Träning 18:00-19:00 
2008-2007 Träning 19:00-20:00

Fredag: 
2011-2012 Träning 16:30-17:30 
2010-2009 Träning 17:30-18:30 
2008-2007 Träning 18:30-19:30

http://vasalundsif.se

