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Uppvärmning

Löpning i grupp 
– 5 minuter för att få upp pulsen
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Teknikcirkeln
Organisation:
• Anpassa cirkelns storlek så att det går att utföra 

momenten på ett bra sätt.
• 10 – 20 spelare, hälften med boll längs med cirkeln, 

hälften utan boll inne i cirkeln.
• Eventuellt en kvadrat av koner mitt i cirkeln till vilken 

spelarna måste löpa för att sedan få möta bollhållare 
igen.

Anvisningar:
• Spelare utan boll visar var och när passningen ska 

komma, utför angivet moment och spelar tillbaka bollen.
• Byt uppgifter efter ca 2 min.
Variationer:
• Ta emot med ena foten, spela tillbaka med den andra.
• Ta emot med insidan/utsidan, vänd upp, driv bollen mot 

mitten, vänd med t ex utsidesvändningen och spela 
tillbaka bollen.

• Tillbakaspel på ett tillslag med insidan.
• Bollhållaren kastar bollen: Ta emot med bröst och spela 

tillbaka på volley eller efter marken. På samma sätt med 
vrist, lår och huvud.
Tillbakaspel direkt med huvud, bröst, axel, fotens insida 
och vrist på volley.
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”Passningsmatch” Tre mot Tre + Joker

Organisation:
• Yta: ca 25x15 m 
• Inga mål
• En boll 
• 7 spelare 3 vs. 3 + Joker
Anvisningar:
• Passa bollen inom laget (inklusive 

Jokern)
• Mål görs genom att få ihop x antal 

passningar i rad
• Jokern tillhör alltid anfallande 

(bollförande) lag och deltar därmed 
aldrig i försvarspelet

Instruktionspunkter
• Spelbar! - Rörelse ut ur 

passningskugga
• Spelavstånd – inte för nära bollhållaren 

(men ändå passningsbar)
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PARBOLL

Organisation
• Yta 30 x 20 m.
• 2 lag med fritt antal spelare.
• Två mål, konmål fungerar utmärkt.

Anvisningar
• Två lag spelar mot varandra som i ett 

vanligt tvåmålsspel.
• Spelarna ska hålla varandra i 

händerna två och två under spelet.
• Man får inte släppa sin partners hand 

någon gång under spelet.

Instruktionspunkter
• Passningskvalitet
• Samarbete.
• Rörelse och spelbarhet. Se till att 

inga står stilla och är oengagerade.
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Smålagsspel

Smålagspel. Anpassa ytan till antalet 
spelare. Exempel: 5 mot 5 plus en Joker (ev. 
Två) som är med anfallande lag. Yta: Halva 
Stavdal.
Ett exempel är att sätta upp fyra stycken 
konmål där varje lag försvarar två av dessa 
(se bild). Här ska vi uppmuntra spelarna till 
att anfalla mot ett mål för att sedan göra en 
Spelvändning över till andra kanten och 
anfalla mot det andra konmålet. Då styr vi 
spelarna till att använda bredd i anfallsspelet 
samt att ha Spelavstånd mellan varandra.
För att variera övningen ytterligare kan vi 
bestämma att mål räknas endast om en 
passning slås igenom ett konmål till en 
medspelare som löpt dit och som tar emot 
bollen. På det sättet uppmuntrar vi spelarna 
till att ta mycket löpningar.


