
HIGH SCHOOL TRAINING

Somerset-Berkeley Blue Raiders

OLLIPEKKA OLAVUO



Pre-season training camp 

• 1

• 08:00 Gym

• 09:00 Filmi

• 10:00 Individuals

• 12:00 End

• 2

• 08:00 Individuals

• 10:00 Film

• 11:00 Gym

• 12:00 End

• 2

• 08:00 Individuals

• 10:00 Gym

• 11:00 Individuls

• 12:00 End



Practice

• Helmets only

• Taklaus, juoksu, circuit

• Painopiste yrityksessä (effort), enemmän kuin tekniikassa, joka 
varsityssä alkaa olla kunnossa. 

• Loppuun asti pelaaminen: yritys, sekä peli

• Harjoitellaan niin että pelissä tempo ja yritys on 100% loppuun 
asti

• Pelaajat eivät treenaa kesällä: kahdessa viikossa kuntoon.



Harjoittelu kauden aikana

• 14:00 koulupäivä päättyy (pelaajilla)

• 14:30 Alkulämmöt
• Indyt

• Team O

• Team D

• Spessut

• Indyt

• Spurtit/ylämäki

• Treenit Ma, Ti, Ke, To, peli Pe, Gym/filmi La, Su vapaa

• Ei juuri palautumispäiviä...

• Kauden lopulla treeni enemmän seuraavaan peliin valmistautumista

• Filmillä iso rooli: katsotaan paljon ja ratkaisee pelejä



taustaa

• 3-4 tuntia treeniä päivässä, viitenä päivänä viikossa

• Seitsemän valmentajaa: ovat myös opettajia, mutta erittäin omistautuneita lajille

• Erinomaiset harjoittelumahdollisuudet

• Jefulla on iso rooli koulun ja yhteisön sosiaalisessa elämässä

• Joukkueessa pelaaminen on kunnia-asia, myös vanhemmille...

• Sosiaaliset paineet mahdollistavat kovan treenin 

• Joukkueesta karsiutumisen syitä: huonot arvosanat, alkoholin/huumeiden käyttö

• Vilttiin joutuu jos yritystä treeneissä ei ole riittävästi



Yleisiä huomioita

• Pelaajat nopeampia, vahvempia ja urheilullisempia kuin suomessa

• Juoksupeli dominoi: QB:t hyviä, osaavat heittää, mutta DB:t erittäin nopeita, taitavia 
ja lukevat peliä hyvin – interin riski suuri

• Pelisysteemejä ei kauden aikana, eikä edes kausien välillä juuri muuteta, 
valmentajat luottavat siihen että kova fyysinen toteutus tuo tulosta

( ei muuteta vaikkei toisikaan...)

• SB Raidersin peli perustui nopeuteen ja voimaan sekä taitavaan oikein ajoitettuun 
blokkiin. Tällä kulutettiin myös kelloa, ja ajettiin vastustaja turvautumaan isoihin 
peleihin

• Pelikirja ei tee voittavaa joukkuetta, vaan pelaajat

• High School –jefu on hauskempaa koska joukkue on yhtenäinen, ollaan koulussa ja 
treeneissä yhdessä, ja usein treenien jälkeenkin. Peleissä katsomassa koko koulu. 
Jefu on kokonaisvaltainen elämys
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