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SÅ BLIR DU BÄSTA GAMERN 
I GÄNGET PÅ 30 DAGAR 

Kost

Matchträning

press startName: Player select

Ar du, som jag en gang var, den samsta gamern i ganget? 
Den benamningen vill man inte sitta pa sarskilt lange. Men det 
ar enklare an du kanske tror att komma darifran. Det enda 
som behovs ar lite fokus och en plan. Du far sta for fokuset. 
Jag star for planen. Jag har tillsammans med NetOnNet  
skapat en komplett guide hur du blir basta gamern i ganget  
pa 30 dagar. 

Missa inte heller de tva filmerna dar jag ger mer tips och  
trix pa hur du blir bast i ganget. Filmerna hittar du pa  
NetOnNet.se. GLHF! 
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Inspiration

Fysisk träning
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Basic setup med 
inställningar, config 
och fritt spel på aim- 
map och deatmatch

Deathmatch Deathmatch

Spela Deathmatch  
för att sen börja spela  
Retakes. Här kommer 
du märka hur viktigt 
det är att granaterna  
du tränat innan sitter.  
Misslyckas du med 
dem så avbryt  
spelandet och öva  
mer granater 

Spela Deathmatch 
och sedan Retakes

Kolla demos och  
avsluta kvällen med 
att finslipa det du 
känner du vill utveckla 
i Casual match

Behöver du träna 
granater gör detta

TA NOTERINGAR på 
det som går dåligt

TA NOTERINGAR på 
det som går dåligt

60 min promenad 
TA NOTERINGAR på 
det som går dåligt

Värm upp 15-20 
minuter Duels eller 
Deathmatch

Värm upp 15-20 
minuter Duels eller 
Deathmatch

Värm upp 15-20 
minuter Duels eller 
Deathmatch

Spela sedan officiella 
matcher resten av 
kvällen

Spela sedan officiella 
matcher resten av 
kvällen

Spela sedan officiella 
matcher resten av 
kvällen

15-20 minuter Duels 
eller Deatmatch

Avsluta med officiella 
matcher

Du kommer nu va 
den grymmaste 
spelaren i gänget! 
GRATTIS!

Pistoler: Kör pistol-
träning på Death-
match.
Positionering: Spela
det i retakes. 
Crosshairplacement:
Spela Deathmatch.
Teamplay: Spela 
casualmatcher.

Finslipa dina svag-
heter på Casual 

Finslipa dina svag-
heter på Casual 

Dags att värma upp 
med spelsättet  
Duels. Är du sniper 
kör du AWP. Är du 
rifler kör du rifles

Djupdyk i de olika 
ställena du kan spela 
riktigt matchspel på: 
Competetive, Faceit 
eller Esportal

Officiellt matchspelOfficiellt matchspel

Kolla demos och ta  
noteringar om hur 
toppspelare rör sig, 
skjuter och position- 
erar sig

Kolla minst tre demos 
på någon av de bästa 
spelarna i världen på 
den positionen

Följt av Deathmatch, 
Casual matchspel där 
du fokuserar på den 
rollen

Stekt ägg och mosad 
avokado

Smoothie Gröt och gärna  
protein i form av 
Kesella eller vassle

Hårt bröd med 
avokado och ägg

Avokadosallad. 
Komplettera med 
någon proteinkälla 
nu när vi tränar hårt 

Riskakor och Kesella

Beef Jerkey 
alternativt bönor

60 min promenad 
gärna i högre tempo

60 min promenad

60 min promenad 
och efter det 10 arm- 
hävningar, 10 burpees 
och 3x10 situps

60 min promenad 
och efter det 10 arm- 
hävningar, 10 burpees 
och 3x10 situps

20 min promenadHårt bröd med 
avokado och ägg

PAUSE

PAUSE

PAUSE

PAUSE

Casual matchspel

Casual matchspel

Casual matchspel Casual matchspel 
och försök applicera 
saker du sett i demo-
tittandet

Deathmatch  
samt lära dig 3 st 
nya granater

Deathmatch  
samt lära dig 3 st 
nya granater

Casual matchspel Casual matchspel

AvokadosalladStekt ägg och 
mosad avokado 

Smoothie

Riskakor och en 
proteinbar

Riskakor och 
Kesella

Kolla demos hur 
spelarna positionerar 
sina sikten innan de 
går runt hörn

Kolla demos hur 
spelarna positione-
rar sina sikten och 
söker av vinklar

Deathmatch  
samt lära dig 3 st 
nya granater

Deathmatch  
samt lära dig 3 st 
nya granater

Deathmatch  
samt lära dig 3 st 
nya granater

Deathmatch  
samt lära dig 3 st 
nya granater

Deathmatch  
samt lära dig 3 st 
nya granater

30 min promenad

45 min promenad

Kolla anteckningar om 

vad du behöver utveckla 

och fokusera hela dagen 

pa att förbättra detta 

Förhoppningsvis har du 

nu en bild av vilken 

spelartyp du är: Entry, 

Support, Sniper eller 

IGL. Om inte saåär det 

dags att börja tänka 

lite i de banorna 

Spela Deathmatch 
och sedan Retakes

Spela Deathmatch 
och sedan Retakes

Gröt och gärna  
protein i form av 
Kesella eller vassle

Officiellt matchspel

Spela Deathmatch 
och sedan Retakes

60 min promenad
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