
Uppvärmning: baggertennis (5-10 minuter)

Syfte: bli varm och få igång fötterna. Få spelarna att inse att man måste komma bakom bollen med 
höften för att få tillräckligt med kraft i baggern

1. Du eller en av spelarna “rullar” in en boll
2. Spelaren som tar emot spelar tillbaka bollen på andra sidan nät med bagger (1 tillslag) 
3. Spelaren går sedan ut och ställer sig sist i kön
4. Spelaren först i kön går in på plan
5. Spelaren på andra sidan spelar tillbaka bollen på andra sidan nät med bagger (1 tillslag)
6. Spelaren går sedan ut och ställer sig sist i kön
7. Ny spelare går in
8. Osv osv

Förslag på eskalering i svårighetsgrad: 
- Börja enkelt, spela över bollen utan att försöka vinna
- Dra en linje över halva plan (eller ännu närmre baslinjen om det är avancerade spelare) och om man 

inte får bollen över den linjen så förlorar man bollen
- Spelarna kan få börja bakom denna linje, eller vara tvungna att stå framför linjen när motståndarna 

slår bollen så att de verkligen tvingas jobba bakåt
- Lägg på ett tävlingsmoment där det gäller att vinna bollarna

Alternativ:
- För att få mer flås kan de springa och ställa sig i kön på andra sidan i stället
- Kan även spelas två mot två där bara den som slår bollen ersätts av ny spelare (om man kör med 

linjen mitt över planhalvan är det nog att föredra att vara två mot två)

Nycklar: 
- Ta så få steg som möjligt
- Hinna bakom bollen med höften/kroppen så att de kan pusha fram bollen
- Rak planka
- Krum rygg
- Jobba lågt (ha en låg tyngdpunkt)
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Tekniknötning: 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

1. 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
- Kasta svårare bollar – vid sidan av spelaren, kort, lång
- Fånga inte bollen utan spela den fram och tillbaka

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, kort, lång
- Shotta över bollen
- Drivea över bollen
- Serva över bollen

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: “Tysken”

Syfte: att träna servemottag

1. Man spelar små matcher, bäst av 3 poäng
2. Spelare A servar (eller rullar in bollen om det är en grupp med nyare spelare). Vid första serven är 

det fritt fram vem man servar på (i detta fallet servade A på C)
3. Bollen spelas ut som vanligt
4. Nästa boll servas återigen på C och samma sak på tredje bollen (om det behövs en tredje boll innan 

något lag vunnit två poäng).
5. Om servande laget kommer först till 2 poäng så går de över på andra sidan medan de som tog emot 

går av banan. Om laget som tar emot kommer först till två poäng så har de “poängchans” och då 
servar A på D istället.

6. Vinner mottagande lag den bollen så får de 1 poäng. Vinner servande lag bollen så delas ingen 
poäng ut med mottagande lag star kvar och servande lag går ut.

7. Nytt lag kommer in på servesidan och servar nu på D. Skulle mottagande lag få ny poängchans så 
skall serven gå på C.

8. Spela tills något lag har t.ex. 7 poäng (eller tills träningen är slut).
9. Om något lag stannar väldigt länge på mottagssidan kan man införa att man får max stanna där 3 

matcher
Man skall sikta  på “rätt” spelare i serven, men skulle serven gå på “fel” spelare så spelas bollen ändå, 
så båda på mottagssidan måste vara beredda

Förslag på eskalering i svårighetsgrad: 
- Rulla in boll som servar
- Lätta servar
- Matchservar
- Om det blir ett serveess (=mottaget blir så dåligt att passaren inte ens kan nudda bollen) kan man 

köra att mottagande lag åker ut direkt

Denna övning lämpar sig bäst om det är max 6 spelare då det kan bli mycket väntan annars. Om det är 
7 eller flera spelare är det nog bättre att man delar upp spelarna jämt och kör “vanlig” match där man 
roterar in en eller två nya spelare på vardera sidan varje eller varannan boll
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