
Uppvärmning: Inbollning (10-20 minuter)

Syfte: att lära spelarna grundtekniken i bagger – kom rätt till bollen, ha plankan riktad dit du vill att 
bollen skall gå, få höften/kroppen bakom bollen

1. Spelarna star ca 3m från varandra och spelare A kastar en lätt boll till spelare B 
2. Spelare B spelar tillbaka bollen med bagger
3. Spelare A fångar bollen och repeterar
4. Spelare A kastar 10-20 bollar, sen byter de

Förslag på eskalering i svårighetsgrad: 
- Kasta en lätt boll – fin båge, på spelaren
- Spelarna kan stå med olika avstånd från varandra så de känner hur mycket de behöver pusha bollen
- Kasta svårare bollar – vid sidan av spelaren, kort, lång
- Fånga inte bollen utan spela den fram och tillbaka
- “Tre touch”: spelare A kastar, spelare B gör mottag, spelare A passar, spelare B gör en drive, A gör 

mottag, B passar, A gör en drive, B gör mottag, osv osv
- “Två touch till sig själv”: spelare A kastar, spelare B gör mottag till sig själv och drivear/shottar, A gör 

mottag till sig själv och drivear/shottar, osv osv
- “Tre touch till sig själv”: som “Två touch till sig själv”, men efter mottaget så passar spelaren till sig 

själv innan hen drivear/shottar
- Efter varje touch skall spelarna göra t.ex. en squat, ett hopp, nudda linjen närmast dem, lägga sig ner 

på magen etc (tvingar dem att ge bollen höjd så att de hinner)

Ju “nyare” spelare desto längre kan man köra detta
Om de är ojämnt antal så kan det vara tre i en grupp

Nycklar: 
- Stå axelbrett med fötterna när du väntar på bollen
- Ta så få steg som möjligt (bara en fot skall lämna marken om möjligt)
- Rak planka
- Se till att plankan är riktad dit bollen ska
- Krum rygg
- Jobba lågt (ha en låg tyngdpunkt)
- Vid korta bollar – kom under bollen (gå gärna ner med ett knä sanden om det behövs)
- Vid långa bollar – “öppna upp” och ta baggern jämte eller t.o.m. över/bakom dig
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Teknikfokus: bagger (10-20 minuter)

Syfte: att lära spelarna grundtekniken i bagger – kom rätt till bollen, ha plankan riktad dit du vill att bollen skall 
gå, få höften/kroppen bakom bollen. Denna är mer “spellik” än den förra då bollen går över nät och därmed får 
en annan bollbana

Dela upp planen på mitten
1. Spelare A rullar över en boll
2. Spelare B tar emot bollen med bagger, försök få bollen in i elipsen
3. Spelare C tar emot bollen och rullar den under nätet tillbaka till spelare A – repetera 10-20 gånger (ju nyare 

spelare desto fler repetitioner)

Resterande spelare gör samma sak på andra halvan av planen, men åt andra hållet. När alla tagit emot så byt 
sida så att de som tog emot på vänstra halvan av planen nu gör det på den högra.

Förslag på eskalering i svårighetsgrad: 
- Kasta lätta bollar – fin båge, på spelare B
- Kasta svårare bollar – bredvid spelare B, kort, lång
- Lätta servar
- Svåra servar

Man kan också lägga på att spelare C passar bollen och spelare B tar ner, eller att spelare B dessutom shottar
över bollen till spelare A

Är de fler än 6 spelare så kan två eller fler spelare turas om att ta emot.

Nycklar: 
- Står axelbrett med fötterna när du väntar på bollen
- Ta så få steg som möjligt
- försöka hinna bakom bollen med kroppen, om det inte går se till att plankan är riktad dit bollen ska
- Rak planka
- Krum rygg
- Jobba lågt (ha en låg tyngdpunkt)
- Hoppa inte i mottaget
- Vid korta bollar – kom under bollen (gå gärna ner med ett knä sanden om det behövs)
- Vid långa bollar – “öppna upp” och ta baggern över/bakom dig
- När man tar emot på vänstra planhalvan bör vänster ben vara framför det högra och vice versa. Detta 

minskar risken att mottaget går åt fel håll då kroppen automatiskt vrids lite inåt banan
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Spelövning: Korta och långa servar

Syfte: att träna servemottag på svåra servar, att lära sig komma rätt till bollen

1. Spelare A servar på spelare C, antingen en kort (mål att bollen skall landa ca 1m från nät, lättast om 
man ger bollen lite båge) eller lång (mål att bollen skall landa max 1m från baslinjen, ge bollen höjd 
så att C tvingas backa/öppna upp)

2. Spelare C tar emot, D passar och C anfaller (ha gärna en fast utgång på detta första anfall, t.ex. 
parreshot över block)

3. Spelare A och B försvarar och bollen spelas ut fritt
4. Två nya spelare in på servesidan och återupprepa tills C tagit emot 6-12 bollar
5. C och D byter plats och D tar emot lika många bollar
6. Två nya spelare går över på mottagssidan och gör lika många mottag
7. När alla varit på mottagspositionen så ta vattenpaus. Gör sen om samma sak men serva på den 

högra sidan (spelare D i bilden alltså)

Förslag på eskalering: 
- Börja med bara korta servar, sedan bara långa
- Låt servaren bestämma om det skall vara kort eller lång så att mottagaren måste vara beredd på 

båda
- Räkna antal bollar som mottagaren vinner så det blir ett tävlingsmoment
- Om deltagarna har svårt att få till serven kan man kasta bollen istället

Förslag på rotation:
- 6 spelare – rotera som beskrivit ovan
- 5 spelare – en person servar och två spelare blockar varannan boll. När C gjort sina mottag så går 

hen över till serveposition, D går över på mottagssidan, en av blockarna (B) går över och blir passare, 
A går fram och blockar. När D gjort sina mottag roterar alla ett steg igen osv

- 7 spelare – två par byter av varandra på servesidan, och två spelare byter av varandra i 
mottagspositionen (C på bilden), en spelare är passare (D). När D passat 6-12 bollar så går en 
mottagare över till serve, en servare går till block, en blockare går över till pass och en passare går 
till mottag

- 8 spelare – två lag som byter av varandra på båda planhalvorna
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