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INTRODUKSJON

Jeg er Terje Tollefsrud og er 
kurslærer for Norges 
Svømmeforbund.


Min erfaring fra idretten er:

15 år som svømmer i Lrk
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Med potensial for økt forståelse og teknisk kompetanse utvikler spillet 
seg fra et åpent og fritt spill til et mer strukturert spill som inkluderer 
grunnoppstilling i forsvar/angrep, 6 vs 5 osv.

Spillet skal fortsatt være trygt og morsomt med mye svømming, 
pasninger og skudd.

 

 


SPILLET MINIPOLO/ STRUKTUR



 

Evnen til unge spillere tilsier at læring fremmes best igjennom 
spillrelatert aktivitet og lek. Spesifikke teknikker og veiledning 
kan integreres i hele virksomheten samtidlig som maksimal 
deltakelse og glede opprettholdes.

Dette vil også sikre at spillerne får en positiv og motiverende 
opplevelse.


SPILLEREN - UTFORSKER
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Evnen til unge spillere tilsier at læring fremmes best igjennom 
spillrelatert aktivitet og lek. Spesifikke teknikker og veiledning kan 
integreres i hele virksomheten samtidlig som maksimal deltakelse og 
glede opprettholdes.

Dette vil også sikre at spillerne får en positiv og motiverende 
opplevelse.


SPILLERNE - LEKER
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Resultatet skal være en morsom og trygg opplevelse. Det legges stor 
vekt på spill som aktivitet under treningsrammen spill/scrimmage der 
alle spillerne svømmer, sentrer og skyter. Yngre spillere vil fortsette å 
delta i aktiviteter som er morsomme og spennende.

 


SPILLET - GØY
 



REGLER 

Regler for ung klubb mini polo spillere


Hvis du kjører vanlige mini polo økt, kan du introdusere noen regler 
som:


Ikke gå på bunnen.

Passere med én hånd.

Ikke presse ballen under vann.

Ingen kontakt med andre spillere. Gå for ballen!

Gå til din egen banehalvdel etter et mål.

Ikke sprut andre spillere.
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KLAR FOR VANNPOLO:
Hvis du tror spillerne er nesten klar for vannpolo, kan du introdusere noen 

flere regler som:

Ta i mot med én hånd.
Ikke gå inn på 2m uten ball.

Du kan trykke på en angriper.
Du kan presse en spillers arm hvis de holder ballen.

Du kan ikke holde tilbake en spiller
Du kan ikke synke en spiller

Du kan ikke slå en spiller
Du kan ikke svømme over en spiller

På dette stadiet, kan du begynne å introdusere noen kontakt i form av 
tråkke og trykk øvelser.
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Mange trenere har en tendens til å overlesse spillerne med 
informasjon. Jobb derfor med kun tre nøkkelpunkt. Fordelen 
med å arbeide med nøkkelpunkt er at spillerne får utvikling i 
øvelsene igjennom egen erfaring. Å arbeide med 3 
nøkkelpunkt skaper en situasjon hvor spillerne, uten å tenke 
for mye, opparbeider seg nok ferdigheter innenfor tekniske 
øvelser


NØKKELPUNKT
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Undervisningsmetoder

 

Vi husker …

 

• 10% av det vi hører;

• 35% av det vi ser;

• 55% av det vi ser og hører;

• 70% av det vi selv sier;

• 90% av det vi selv sier og gjør.
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Du trenger ikke mye for å spille mini polo. Bare en ball og et basseng!


Men hvis du ønsker å kjøre et mini polo program, kan du  investere i 
noe utstyr.


