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• Sijoita potkaiseva pelaaja pallon
taakse niin, että pelaaja koskettaa
palloa.
• Paina sormella alaspäin ja pyöräytä
pelaajaa.
• Pallon saa helpommin ilmaan, kun
potkaiset pallon toisen pelaajan
kautta.
• Aseta kaksi pelaajaasi
nostomaalitaulun 1 eteen.
• Kun saat pallon nousemaan,
harjoittele nostomaalitaululla. 2
• Simuloi pelitilannetta sijoittamalla
pelaajamuuri nostomaalitaulun
eteen. Muista, ettei pallo saa
koskettaa näitä pelaajia! 3
• Harjoittele noston hallintaa
käyttämällä nostorampin taitosarjaa.
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• Sijoita pallo rampin ja potkaisevan pelaajan
väliin.
• Harjoittele pallon syöttämistä rampin
1 avulla.
• Nosta pallo pelaajamuurin 2 ylitse rampin avulla.
• Vie harjoittelu ammattilaistasolle käyttämällä
taitosarjan 3 nostomaalitaulua.
• Voit käyttää ramppia peleissä vapaapotkujen
yhteydessä.
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Repro Start:

• Drej målmandshåndtaget mod
højre eller venstre for at lave
en redning.
• Når du knipser til højre eller
venstre side af en spillers base,
ﬂytter spilleren sig i den modsatte
retning. På den måde kan du
komme forbi en modstander, som
har dækket din spiller op. 3

• Flytta spelhandtaget åt vänster
eller höger för att göra en
räddning.
• Om du slår till en spelares sockel
till vänster eller höger så skruvas
den i motsatt riktning; det här kan
användas för att komma runt en
motståndare som markerar din
spelare. 3

Försök att få spelaren på bollen
utan att vidröra konerna.

3. Skruva

Slå en spelare eller bollen så att
den hamnar mellan konerna
utan att vidröra dem.

2. Zonförsvar

Slå en spelare runt de sex
konerna med hjälp av så få slag
som möjligt.
Dribbla
Dribbla bollen runt de sex
konerna med hjälp av så få slag
som möjligt.

• Ringen klikkes på foten til målvakten din.
• Målvakten kan nå slå ballen utover banen og snu
forsvar til angrep.
• Øv på å sende ballen til dine egne spillere etter at du
har reddet.
• Bruk målvaktringen i kampene dine.

Perustaidot

Yritä saada pelaaja pallon luokse
koskettamatta kartioita.

3. Pujottelu

Kuljeta pelaajaa tai palloa niin,
että pelaaja tai pallo päätyy
kartioiden keskelle. Älä kosketa
pelaajaa tai palloa.

2. Vyöhykkeen
puolustaminen

Pujottele pelaajalla kuuden
kartion ympäri käyttämällä
mahdollisimman vähän
pyöräytyksiä.
Kuljettaminen
Kuljeta palloa kuuden kartion
ympäri käyttämällä
mahdollisimman vähän
pyöräytyksiä.

1. Lämmittely

• Kun pyöräytät pelaajan alustaa
vasemmalle tai oikealle, pelaaja
liikkuu vastakkaiseen suuntaan.
Näin pääset pelaajaa vahtivan
vastustajan ohi. 3

• Torju maalia kohti tuleva laukaus
siirtämällä maalivahdin pelikahvaa
vasemmalle tai oikealle.

• Potkaise pallo kentälle
pyöräyttämällä maalivahdin
pelikahvaa. 2

• Pelaajat liikkuvat ja/tai potkivat
palloa, kun pelaajaa
pyöräytetään. 1

• Maalintorjuntaosa kiinnitetään maalivahdin alustaan.
• Maalivahti voi nyt potkaista pallon takaisin kentälle,
jolloin joukkueesi pääsee vastahyökkäykseen.
• Harjoittele pallon syöttämistä takaisin omille
pelaajillesi onnistuneen torjunnan jälkeen.
• Käytä maalintorjuntaosaa peleissä.

• Sæt målmandsringen fast på målmandens
spillerholder.
• Målmanden kan nu parere bolden ned ad banen og
vende forsvar til angreb.
• Øv dig i at aﬂevere bolden til dine egne
holdkammerater efter en parade.
• Brug målmandsringen i kampene.

Prøv å få spilleren din til å treﬀe
ballen uten å berøre kjeglene.

3. Sving

Knips en spiller eller ballen slik
at den lander midt mellom
kjeglene uten å berøre dem.

2. Soneforsvar

Knips en spiller rundt de seks
kjeglene. Bruk færrest mulig
knips.
Dribling
Drible ballen rundt de seks
kjeglene. Bruk færrest mulig
knips.

1. Oppvarming

• Når du knipser foten til en spiller
på venstre eller høyre side, svinger
han i motsatt retning. Dette kan
du bruke til å gå rundt en
motstander som markerer
spilleren din. 3

• Beveg spillehåndtaket hans til
venstre eller høyre for å prøve
å redde.

• Knips målvaktens spillehåndtak
for å sparke ut ballen. 2

• Du beveger spillere og/eller
sparker ballen ved å knipse
spillerne. 1

• Målringen fästs på målvaktens sockel.
• Nu kan målvakten slå tillbaka bollen ut mot planen
och vända försvar till anfall.
• Öva på att passa bollen till spelarna efter att du gjort
en räddning.
• Använd målringen i matcherna.

Prøv at få spilleren hen til
bolden, uden at han rører
keglerne.

3. Skru

Knips en spiller med eller uden
bold ind i midten af cirklen af
kegler uden at rører keglerne.

2. Zoneforsvar

Knips en spiller rundt om de
seks kegler med færrest mulige
knips.
Dribling
Knips en spiller med bold rundt
om de seks kegler med færrest
mulige knips.

1. Opvarmning

• Skub til målmandshåndtaget for
at lave et udspark. 2

• Slå till målvaktens spelhandtag
om du vill skjuta ut bollen. 2

1. Värm upp

• Du ﬂytter spillerne og/eller sparker
til bolden ved at knipse til
holderne. 1
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• Spelarna ﬂyttas och/eller sparkar
bollen genom att du lätt slår till
dem. 1
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• Plasser ballen mellom rampen og spilleren som
skal sparke.
• Øv på pasninger med ballen ved bruk av
rampen. 1
• Bruk rampen til å løfte ballen over en mur med
spillere. 2
• For ultimat dødballtrening bruker du kipperingen
fra ferdighetssettet. 3
• Du kan bruke rampen i kampene dine når du
tar frispark.

• Plasser spilleren som tar sparket, bak
ballen mens han berører den.
• Trykk ned ﬁngeren, og knips
gjennom spilleren.
• Det er lettere å kippe ballen hvis den
treﬀer en annen spiller.
• Sett opp to av spillerne dine foran
kipperingen. 1
• Når du greier å løfte ballen, trener du
med kipperingen. 2
• Lat som du har en dødball, og sett en
mur av spillere foran kipperingen.
Ballen skal ikke treﬀe disse
spillerne! 3
• For å kippe kontrollert bruker du
ferdighetssettet med kipperampe.

• Anbring bolden mellem rampen og den spiller, der
skal sparke til bolden.
• Øv dig i at aﬂevere bolden med rampen. 1
• Brug rampen til at løfte bolden over en mur af
spillere. 2
• Du kan lave optimal træning af dødboldsituationer
ved også at bruge afleveringsringen fra
træningssættet af samme navn. 3
• Brug rampen, når du skal tage et frispark i
en kamp.

• Anbring den spiller, der skal sparke til
bolden, bag bolden, så holderen
rører bolden.
• Tryk ned på holderen med ﬁngeren,
og knips til den.
• Det er lettere at chippe bolden, hvis
du får den til at ramme en anden
spiller først.
• Stil to af dine spillere foran
aﬂeveringsringen. 1
• Når du er i stand til at løfte bolden,
kan du begynde at træne med
aﬂeveringsringen. 2
• Du kan simulere en dødboldsituation
ved at stille en mur af spillere op
foran aﬂeveringsringen – bolden må
ikke røre muren! 3
• Du kan træne din chippepræcision
ved hjælp af træningssættet
Frisparksrampe.

• Placera bollen mellan rampen och den spelare som
ska sparka.
• Öva på att passa bollen med hjälp av rampen. 1
• Använd rampen för att lyfta bollen över en
spelarmur. 2
• Använd skjutrampen för att få den ultimata
träningen. 3
• Du kan använda rampen i matcherna vid frisparkar.

• Placera den spelare som ska sparka så
att han står bakom bollen och rör
vid den.
• Tryck ned med ﬁngret och slå till via
spelaren.
• Det är enklare att passa bollen om du
studsar den mot en annan spelare.
• Ställ upp två spelare framför
passningsringen. 1
• Öva med passningsringen när du kan
lyfta bollen. 2
• Simulera en fast situation genom att
placera en spelarmur framför
passningsringen – bollen får inte
vidröra de här spelarna! 3
• Använd skjutrampen om du vill få
bättre, mer kontrollerade passningar.
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