Øvelse 1
I denne øvelsen skal spillerne jobbe individuelt både med
skøyteferdigheter, kølleteknikk og passninger.
•
•
•
•
•
•
•
•

Blå spiller starter med puck og går mot første pilon.
Spiller vantpass med seg selv
Får igjen pucken og går mot pilon nr. 2
Jobber med pucken rundt pilonen fra midten og ut mot vantet.
(Her kan trener legge inn forskjellige varianter. Eks: forlengsbaklengs, åpne hofter osv.)
Etter pilon nr. 2 spiller blå til rød som går inn mot pilon nr 3 og
avslutter på mål.
Oppfordre skytter til og gjøre kroppsfinter, avslutte både på
forehand og backhand.
Følg opp retur.
Blå spiller blir neste skytter. Skytter går i køen.

Øvelse 2
I denne øvelsen skal spillerne jobbe 2vs2 i en smålagsspill variant:
• Trener starter øvelsen ved og dumpe inn pucken
• Lagene kjemper om besittelse av puck og skal angripe/forsvare
hvert sitt mål.
• La spillerne spille 2v2 uten for mye innvendinger. Frihet og
kreativitet står i fokus.
• Oppfordre gjerne til mye skudd på mål
• Ca 40 sek bytt
• Små områder, mye puckberøringer og bevegelser.

Øvelse 3

I denne øvelsen skal spillerne jobbe med skøyteteknikk.
Still gjerne spillerne opp i en kø på den ene siden og jobb en vei over og andre vei tilbake rundt piloner/dekk.
Følgende øvelser kan brukes. Utforsk gjerne på egenhånd eller ta kontakt med Espen eller Marius for flere øvelser:
• Gli i grunnstilling forlengs, Gli i grunnstiling baklengs, fri baklengs
• Forlengs innerskjær, Forlengs yterskjær
• Svindal (slalom)

Øvelse 4

I denne øvelsen skal spillerne jobbe med både kølleteknikk og skøyteteknikk.
Still gjerne spillerne opp i to køer på hver side og jobb en vei over og andre tilbake.
• Fra venstre til høyre jobbes det med skøyteteknikk forlengs – baklengs vendinger rundt pilonene.
• Oppfordre spillerne til og vende begge veier (annenhver vei).
• Det kan jobbes både med og uten puck.
•
•
•
•

Fra høyre til venstre jobbes det med passninger.
Den ene jobber baklengs over til andre siden mens den andre jobber stasjonært.
Oppfordre til så mange passninger som mulig på vei over.
Fokus på kommunikasjon, avlevering og mottak.

Øvelse 5
I denne øvelsen skal spillerne jobbe 2 v2 (4v4) i en smålagsspill
variant:
• Øvelsen spilles som 2v2 innenfor markert område som vist på
tegningen.
• Hver farge har stasjonære passningsleggere på hver side.
• Målsetningen er og få pucken over fra side til side
• For og få pucken over fra den ene siden til den andre må den
være innom minst en av spillerne i midten.
• Varianten kan også spilles med at den skal være innom begge
spillerne i midten.
• Kan enten spilles som første lag til 3,5,7 eller flest poeng på en
gitt tid.
• Oppfordre til mye bevegelse i midten. Gjøre seg spillbar.

Øvelse 6
I denne øvelsen skal spillerne spille 2v1 i en smålagsspill variant:
• Treneren starter øvelsen med og spille inn puck til angripende lag.
• Målsetningen for angripende er og klare og enten transportere
eller spille pucken igjennom alle 3 portene.
• Forsvarendes målsetning er og forhindre. Ta ut passningsbaner,
jobbe aktivt med posisjonering og kølle.
• Hvis forsvarende vinner pucken spilles den tilbake til trener.
• Varianten kan spilles enten på tid med flest antall porter scoret
eller til angripende har klart og score på alle tre.
• Varianten kan også spilles kun med passninger igjennom portene
eller kun med transport igjennom.
• Trenere oppfordres til og variere regler samt finne kreative
løsninger som trigger konkurranse.

