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IDOARRT
• Intention: Att träna tränarna  

• Desired Outcome: En verktygslåda för att kunna bli en självgående 
tränare. 

• Agenda:1100-1230 Session 1 Att vara tränare och teknik- 
1230-1315 lunch -1315-1450 Session 2 Teknik + ”Fiska” 1450-1500 
avslut -1500-1600 Fri lek 

• Roles: Elias utbildar och faciliterar. Annie är chef. Alla deltar och lär 
sig,Alla ställer frågor och ber om det ni vill ha? 

• Rules: ? 

• Time: 1100-1500



Att vara tränare
• Har vi varit tränare innan? 

• Vad är vi mest oroliga över? 

• Handlar inte om att ha rätt, teknik är mer filosofi än 
vetenskap 

• Förse spelaren med information och formen 

• Ge nycklar 

• Bekräfta



Teknik
Finger Försvar Skyball Rainbow

Bakom vr/hgr Hoppserve Poke

Höjd/
Tempo

Höjd/
Tempo Float Cut

Placering Placering Placering Shot

Pass Mottag Serve Spike

Bagger Överhandsslag

Strat: för dem Transition

Strat: för oss Högt försvar

Spike-
försvar

Call Digg

Blicken Placering/
Dansen

Placering/
Dansen D-spelare

Side-out Block

Anfall Försvar

Spel

N
ybörjare

Sats



Bagger/
Överhandsslag

Tekniken



Bagger
• Kopplingen 
• Sträckningen 
• Hållningen 
• Ett ben lite framför, 

lätt böjda 
• Koppla ej tidigt

Mottag Pass
• Utgångsläge 
• Röra inte för mycket på fötterna 
• ”1-2 steg till bollen” 
• Undvik att hoppa 
• Möt bollen 
• Parabolen

• Rör dig in till passen/Stå ej under bollen 
• Bågen fram till bollen 
• Axlarna i riktningen 
• Benet närmst nät fram 
• Rör dig uppåt och framåt i passen 
• Point of hesitation / Tjuva



Överhandsslag
• Kroppen öppen för slag / en fot framför 
• Träffa bollen högt 
• Bollen lite framför dig 
• Dra igenom armen, i riktning mot målet 
• Låt handen vinklas framåt/”dö” vid träff 
• En ”klatch” hörs i slaget

Spike/Shot Serve/Float
• Ansatts, Rött-Gult-Grönt 
• Vänster….höger,vänster 
• Sista steget lite framför 
• Hopp upp, inte fram 
• Armdrag S 
• Träffa bollen högt 
• Dra igenom

• Träffa med hälen/mitten av din hand 
• Inte för mycket framför kroppen 
• Sikta mer upp en fram 
• Stark kropp i träffögonblicket / inte 

kasta handen på bollen



Fallgropar / dela med oss

• För många övningar - det är du som är uttråkad 
inte dem. 

• Tålamod - Ge dem tid att få ordning på övning. 
Återanvänd övningarna igen och igen. 

• Bekräfta 

• Våga att inte titta på boll



Lär dem att fiska



Att skapa övningarna
• KISS - Keep It Simple Stupid 

• Så likt korrekt moment/match 
som möjligt 

• Bestäm fokus område 

• Hur börjar övningen / Hur 
slutar den 

• Hur kan jag göra den ett steg 
enklare? 

• Rotationen. 

• Halv-Halv rotation 2-4 pers 

• Halv rotation 4-8 pers 

• Hel rotation 6-12 pers 

• Spegel rotation 6-12 pers 

• Spelövningar 6-12 pers



Namn: V-övn 

Fokus område: 
Pass 

Att tänka på: 
Axlar i rätt riktning 
Rätt fot fram 
Kontroll 

Rotation: 
Halv-Halv 

Besrkivning: 
Tre touch, kontrollera bollen 
till mitten på plan med 
Bagger vänd sedan upp 
emot person på andra 
sidan planen, slå sista 
touchen som en pass varpå 
denne tar emot bollen med 
en bagger och gör övning 
tillbaka
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