TAITOKOULU OSA 7

Tässä syntyy Teemu Selänteen NHL-uran maali numero 667.
St. Louisin maalivahti Brian Elliott seuraa Anaheimin
42-vuotiaan hyökkääjän virheetöntä suoritusta.

Tässä Teemu on mestari –
Lisää tehoa laukaukseen!
Kuinkahan monta maalia Teemu Selänne on tehnyt kuten tuossa yläkuvassa?
Maalipaikkaan kohti vastustajan maalin takatolppaa... Rintamasuunta maalille...
Molemmat luistimet jäässä... Maila valmiina... Nopea valmius laukoa... Polvet
joustavat, painopiste on alhaalla... Joukkuekaverin oivaltava syöttö... Yläkäden
kyynärpää irti vartalosta ja voimakas liike taakse... Alakäden voimakas liike
eteen... Katse sinne minne kiekon pitää mennä – maaliin... Nopea, voimakas laukaus lyhyellä vedolla... Ja kädet kohti kattoa!
Tervetuloa Taitokoulun seitsemännelle oppitunnille! Nyt lisätään laukaukseen
tehoa ja viimeistellään kuin Selänne!

TAITOKOULUN
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Taitokoulun opettajaksi kutsuimme Tapparan 17-vuotiaan Aleksander Barkovin.
Kuvaukset tehtiin legendaarisessa Hakametsän jäähallissa tammikuun lopussa.
Video kuvauksista on julkaistu Leijonat.fi -sivustolla, tämän Taitokoulu-kokonaisuuden lopusta löydät behind-the-scenes -kuvia.

EXTRA: MAALINTEKO

AU KE A MA N KU VAT: L E HT I KU VA
nro. 1 / 2013

33

A

Paikaltaan
laukominen

Keskitymme nyt rannelaukauksen tehostamiseen. Esimerkkitapauksia on kolme: paikaltaan laukominen, liikkeestä laukominen ja
suoraan syötöstä laukominen. Tekniikaltaan
suoritus on hyvin samanlainen kaikissa
kolmessa tapauksessa.

B

▶▶Katse kohteeseen (A).
▶▶Rintamasuunta maaliin (ei kylki edellä).
▶▶Pidä kiekko kämmenellä.
▶▶Paikaltaan lauottaessa käsillä on
keskeinen rooli, vaikka laukaus on
aina koko vartalon yhteinen tuotos.
▶▶Käytä paikaltaan laukoessasi tehokkaasti
myös jalkojen painonsiirtoa ja keskivartalon kiertoa.
HUOMIOI KÄDET:
▶▶Yläkäden kyynärpää ylhäällä ja irti
vartalosta (B).
▶▶Kun laukaiset, yläkäsi vetää taakse. Alakäsi, power arm (C), painaa voimakkaasti
mailaa jäätä vasten kohti kiekkoa. Onnistuneessa suorituksessa maila on kuin
katapultti, kun se taipuu.
▶▶Käännä ranteilla voimakkaasti lapaa
laukauksen suuntaan (D).
▶▶Nopeat kädet mahdollistavat hyvän
laukauksen!
▶▶Kun harjoittelet jään ulkopuolella, muista:
Käsiin räjähtävää voimaa!
▶▶Käsien puristusvoima on tärkeä osa
tehokasta laukausta.

VALMENTAJAN KOMMENTTI:
”Kun harjoittelet paikallaan laukomista,
kiinnitä erityinen huomio siihen, ettet
’leivo’ kiekkoa. Jos laukaisuharjoituksissa
opettelet itsellesi tuollaisen maneerin,
toistat sen myös pelissä. Yksinkertaista:
Kiekko kämmenelle ja lauo!”

REHTORIN LAUSUNTO:
”Katso edellisen aukeaman kuvaa Teemusta – lapa jäässä, peliasento kunnossa ja välitön valmius laukoa kiekko maaliin! Teemu
on erittäin vaarallinen pelatessaan 1–4 metrin päässä vastustajan
maalista. Ole valmis laukomaan irtokiekot ja ’pomput’ verkkoon!
Jos peliasento pettää ja lapa on ilmassa, vastustaja ehtii reagoida.”
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D

C

”Paremmalla käsien käytöllä
laukauksesta tulee tehokkaampi,
nopeampi ja voimakkaampi.”
A

Paikaltaan laukominen
kuvattuna
takaa ja sivulta.
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B

Liikkeestä
laukominen
▶▶Kun lauot liikkeestä, pidä kiekko kello 10:n (leftin pelaajat) tai
14:n kohdalla (rightin pelaajat), silloin sinulla on valmius laukoa nopeasti ja yllättävästi. Jos kuljetat kiekkoa kello 12:ssa
tai ”leivot” kiekkoa, menetät aikaa!

A

HUOMIOI KESKIVARTALO (A):
▶▶Pudottaudu matalaan peliasentoon.
▶▶Voimakas keskivartalo hallitsee lantion asentoa
laukauksen aikana.
▶▶Lantion tehokkaalla toiminnalla edesautat myös käsien
toimintaa laukaisutilanteessa.
▶▶Keskivartalon pito laukaukseen valmistauduttaessa
on tärkeää (kuva 1). Kuvissa 2 ja 3 keskivartalo lähtee voimakkaasti kiertymään laukauksen suuntaan.

Laukaus
kuvattuna
edestä.

C

Suoraan syötöstä
laukominen
▶▶Kiinnitä huomio Barkovin etummaiseen jalkaan. Kun laukaus
lähtee, kiekko on kutakuinkin etummaisen jalan tasolla (B).
▶▶Jos syöttö ei osu aivan kohdalleen, voit korjata tilannetta
ylävartalon asentoa muuttamalla.
HUOMIOI JALAT (C):
▶▶Jalat ovat tärkeä osa hyvää peliasentoa.
▶▶Laukoessasi pudota painopistettä alas, jousta polvista. Kun peliasento on matala, sinulla on paremmat
edellytykset hyödyntää jalkojasi laukauksessa.
▶▶Toimiva jalkatyö luo perustan myös käsien toiminnalle.
▶▶Jos alkuasentosi ei ole kunnollinen, myös
loppuasentosi saattaa ”hajota”.
▶▶Asennon pitää pysyä hallinnassasi koko suorituksen ajan.
Se mahdollistaa laukauksen suuntautumisen haluamaasi
paikkaan – maaliin – ja edesauttaa sitä, että voit laukauksen jälkeen jatkaa liikettäsi haluamaasi suuntaan.

Laukaus
kuvattuna sivulta.
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”Tekniikka on hyvin
pitkälle sama, lauot sitten
paikaltaan, liikkeestä
tai syötöstä.”

VALMENTAJAN KOMMENTTI:
”Jotta pystyt laukomaan oikealla tekniikalla, mailan on oltava jäykkyydeltään sopiva. Usein varsinkin junioripelaajat käyttävät liian jäykkiä mailoja. Katso toista kuvaa – alakäsi painaa mailan niin voimakkaasti jäätä vasten, että se taipuu. Tämä ei
onnistu liian jäykällä mailalla. Pohdi myös itsellesi sopiva mailan pituus. Kun mailaa lyhennetään, se muuttuu jäykemmäksi.
Pelaajan pituus ja peliasento vaikuttavat mailan pituuden valintaan – lavan pitää olla jäätä vasten oikeassa kulmassa.”

C

B
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