
   UTVECKLA SPELET

Leta inte efter talangfulla spelare 
Om du arbetar på rätt sätt

så kommer de själva att stiga fram så småningom



Täby Baskets spelidé Utveckla spelet är inriktad mot processen
att utbilda spelarna i olika faser utifrån koncept där:

  - Så många som möjligt får vara med så länge som möjligt
  - Varje individ utvecklas efter sina egna unika förutsättningar
 och ambitionsnivåer
  - Individen jämförs endast med sig själv i sin utveckling
  - Kampmomentet i tävlingen är överordnad resultatet
  - Alla ges en bra grenspecifik utbildning

 UTVECKLA SPELET



 FASER
 U7-U8 Aktiv Start

 U9-10 FUNdament

 U11-U12 Lära sig att träna

 U13-U14 Träna för att kunna träna

 U15-U16 Lära sig att tävla

Utveckla Spelet-märket

Utveckla Spelet-märket

Utveckla Spelet-märket 
Pass & rörelse 
Attack & passa av 

Postpass & rörelse 
Screen på & från boll

 + färdigheter + övningar  Källor
 Long-Term Athlete Development
 Read & React
 FIBA Basket för unga spelare
 SBBF Ramverk för spelarutveckling

 UTVECKLA SPELET
KONCEPT



IDENTITET
Hur vi vill att Täby Baskets spel ska uppfattas av andra
Tempo : spelet är i ständigt flöde - spelare och boll i rörelse
Kreativitet : spelarna tar intiativ att fatta egna beslut utifrån spelsituationen
Energi : spelare och coacher bidrar med energi som höjer nivån på spelet

OFFENSE
De aspekter i det offensiva spelet som är centrala för Täby Basket
Skills: spelarna kan utnyttja tekniska färdigheter i matchlika situationer
Spacing: spelarna rör sig, med och utan boll, i förhållande till med- och motspelare
Attack : spelarna försöker ständigt göra mål eller/och skapa övertag

 DEFENSE
 De aspekter i det defensiva spelet som är centrala för Täby Basket
 Intensitet: spelarna spelar försvar över hela banan och vill erövra varje lös boll
 Styra : spelarna bestämmer i försvar vad anfallet får göra och begränsar
 handlingsutrymmet
 Tillsammans: spelarna kombinerar eget defensivt ansvar med lagsamarbete och
 kommunikation

 UTVECKLA SPELET



      
De fem gyllena principerna för att lära sig att spela basket  

1) Många och varierade repetitioner: det behövs många repetitioner för att  
             bli bra på något men dessa behöver varieras eftersom matchsituationerna 
             de ska utföras i ser olika ut. 

2) Effektivt utförande: spelaren behöver lära sig att utföra de basketspecifika 
             färdigheterna med olika grader av motstånd, press, vinklar och fart.  

3) Många beslut: ställ spelaren inför situationer som behöver tolkas  
             för eget beslutsfattande. Variera antal beslut beroende på grad av mognad.  

4) Låt spelaren reflektera: blanda informativ feedback (bra passning!) med            
             frågor (varför var det en bra passning?) för fördjupad inlärning.  

5) Matchlikt: gör övningarna så matchlika som möjligt. Lägg på försvar 
             när spelaren kan hantera en färdighet för att spela 1-1, 2-1, 2-2, 3-2 osv. 

 UTVECKLA SPELET



Basketställning U7-U8 U9-U10 U11-U12 U13-U14 U15-U16

Bollkontroll U7-U8 U9-U10 U11-U12 U13-U14 U15-U16
Fånga boll

Hålla boll

Bollbehandling Lekar

Skydda boll

Fotarbete U7-U8 U9-U10 U11-U12 U13-U14 U15-U16
Start-stop
Tempoväxlingar
Jump stop
Roteringar
Korssteg
Stride stop
Försteg
Förlängt steg 

 FÄRDIGHETER
Introducera Prioritera Utvärdera-repetera



 FÄRDIGHETER

Dribbla U7-U8 U9-U10 U11-U12 U13-U14 U15-U16
Framåt-bakåt
I sidled
Skyddande
Reträtt
Speed

Dribblingsfinter U7-U8 U9-U10 U11-U12 U13-U14 U15-U16
crossover
Bakom rygg
Mellan ben
Reverse
Kombinationer
Hesitation
in & out

Introducera Prioritera Utvärdera-repetera



 FÄRDIGHETER

Skott U7-U8 U9-U10 U11-U12 U13-U14 U15-U16
teknik
Skott-från pass
Skott-från dribbling
Retur
Skottfint

Step back

Straffkast

Distans/3p

Passning U7-U8 U9-U10 U11-U12 U13-U14 U15-U16
Studspass: två händer
Stötspass: två händer
Studspass: en hand
Stötpass: en hand

Passningsfint

Pass från dribbling

Baseball pass
Over head
Hook pass

Introducera Prioritera Utvärdera-repetera



 FÄRDIGHETER

Avslut U7-U8 U9-U10 U11-U12 U13-U14 U15-U16
Layup- överhand
Layup- underhand
Layup-Reverse
Layup-Power
Layup-En-steg
Floater
Eurostep

Postspel U7-U8 U9-U10 U11-U12 U13-U14 U15-U16
Postposition
Postmoves

Laganfall U7-U8 U9-U10 U11-U12 U13-U14 U15-U16

Spelvändning SU Reaktion

Grundanfall Spacing

Inkastspel
Setspel
Press break
Zonanfall

Introducera Prioritera Utvärdera-repetera



 FÄRDIGHETER
Introducera Prioritera Utvärdera-repetera

Pass & rörelse U7-U8 U9-U10 U11-U12 U13-U14 U15-U16

Pass & cut Give & go

Pass & bort
Pass & byt plats

Attack & passa av U7-U8 U9-U10 U11-U12 U13-U14 U15-U16

Till Outside Beslut

Till Inside

Post pass & rörelse U7-U8 U9-U10 U11-U12 U13-U14 U15-U16
Low post
High post

Screen på boll U7-U8 U9-U10 U11-U12 U13-U14 U15-U16
Hand off
Pick & roll

Screen från boll U7-U8 U9-U10 U11-U12 U13-U14 U15-U16
Exit screen
Back screen
Split screen



 FÄRDIGHETER

Försvar från boll U7-U8 U9-U10 U11-U12 U13-U14 U15-U16
Hitta din/en spelare
Överspel
Jump to ball
Utblockering
Kommunikation
Close out

Bumpa cuts

Hjälpförsvar Stöt & ta tillbaka Hjälp & byt

Drop
Rotationer

Lagförsvar U7-U8 U9-U10 U11-U12 U13-U14 U15-U16

Man-man helplan Dubblingar
Transitionförsvar Bollinje
Zonförsvar

Försvar på boll U7-U8 U9-U10 U11-U12 U13-U14 U15-U16

Försvarsposition Framför 

Sliding
Jaga

Sprint-slide

Postförsvar

Introducera Prioritera Utvärdera-repetera

Screenförsvar U7-U8 U9-U10 U11-U12 U13-U14 U15-U16
På boll - över/soft-byt
Från boll - över/hjälp-byt



Barn i denna ålder som deltar i fysiska aktivteter utvecklar viktiga motoriska färdigheter som stärker deras långsiktiga hälsa  
och känsla av kompetens. De deltar, och fortsätter att delta, om aktiviteten upplevs som rolig och stimulerande.

Barnen ska uppmuntras till att utöva fler idrotter eftersom detta gynnar deras motoriska utveckling

Träningsfokus

Basketträningen i Aktiv Start syftar till att utveckla koordination, balans och rumsuppfattning,  
d.v.s förmågan att kombinera olika grundfärdigheter  som att springa & hoppa, springa & kasta, hoppa & kasta.  
Målet är att barnen ska få ett så brett rörelsemönster som möjligt genom allsidiga, enkla grundövningar  
i basket och lekar med och utan boll.

Smålagsspel kan givetvis spelas på träningarna med betoning på att ”Alla är med och har kul” och ”Ingenting är fel”
Undvik träning av samspel och taktik eftersom detta inte gynnar barnens långsiktiga utveckling.
Steg för steg introduceras kunskap om basketplanens utformning och linjer.

Fysisk träning
  
Basketträningen ska innehålla allsidiga motoriska övningar: balans, koordination, rumsuppfattning-gärna integrerat i lekar och övningar.

Matcher 

Från U8 kan barnen börja spela matcher i Swedbanligan.
Alla barn får delta på sina villkor.
Nivåindelning eller toppning förekommer inte.

Ledarna 

Ledarna ska vara engagerade, arrangera olika typer av lekar, låta barnen testa olika färdigheter, visa olika enkla övningar  
och finnas till hands för barnens skull.

 U7-U8 AKTIV START



 U7-U8 AKTIV START
 JAG OCH BOLLEN
 Anfall 
  BASKETSTÄLLNING BOLLKONTROLL: Fånga och hålla boll
   Bollbehandling-lekar
   FOTARBETE:
   Start-Stop, tempoväxlingar
   DRIBBLA: framåt-bakåt 
   DRIBBLINGSFINTER:
   Cross-over 
   SKOTT: Teknik 

 VI OCH BOLLEN
 Anfall
 Spelplanens utformning:
 linjer
 Spelregler: stegfel,
 dubbeldribbling, foul
 Röra sig till fria ytor

 VI, DOM OCH BOLLEN
 Anfall
 Spring upp i anfall
 Passa bollen och rör dig
 Gör mål
 1-0,5
 1-1
 2-1
 2-2

 PASS: Studs-stöt: två händer, stilla-i fart 
 AVSLUT: Lay-up överhand

  
PÅ BOLL: framför din spelare

 
 FRÅN BOLL: Spring hem i försvar

Försvar Försvar



 U7-U8 AKTIV START



U9-U10 FUNdament
Barn i denna fas utvecklar fin-och grovmotoriken mycket och är därför mottagliga för teknikträning i anfall och försvar. Barnen är nyfikna  
och intresserade av att lära sig nya saker men är mer medvetna om vad de hittills kan/har lärt sig och inte kan/inte har lärt sig. Barnet kan  
därför vara känsligt för kritik eftersom de inte vill utmärka sig på ett negativt sätt.  

Barnen ska uppmuntras till att utöva flera idrotter eftersom detta gynnar deras rörelsemönster och inlärning av nya färdigheter.

Träningsfokus
På basketträningen lärs teknik ut med enkla och lekfulla övningar.  

Ledarna visar rätt utföranden med konkreta instruktioner och barnen får prova på.
För att inspirera barnen att göra ”rätt” används en frågande pedagogik.
”Kommer ni (du) ihåg hur man håller armen när man skjuter? Varför håller vi händerna framför kroppen när vi ska ta emot en passning?”

Barnen skall få mycket beröm vid rätt utförda tekniska färdigheter.

Smålagsspel kan givetvis spelas på träningarna med betoning på att ”Alla är med och har roligt” där ledaren positivt uppmuntrar  
barnen till att förstå, använda och så småningom behärska baskunskaperna i basket.

Steg för steg introduceras kunskap om basketregler.

Ingen nivåindelning förekommer.

Fysisk träning
Basketträningen ska innehålla allsidiga motoriska övningar: balans, koordination, rumsuppfattning. 
Spelarna introduceras till hopp/snabbhetsövningar och styrkemoment med kroppen som vikt på ett roligt och spännande sätt  
- gärna integrerat i lekar och övningar.

Match
Alla spelare som vill får vara med och spela på matcherna. Nivåindelning eller toppning förekommer inte.

Ledarna
Ledarna ska ta med sig barnen för att se bra basket med både äldre och yngre spelare då identifikation med idoler och lag  
är typiskt för denna ålder.



 JAG OCH BOLLEN
 Anfall
BOLLKONTROLL: skydda boll  
FOTARBETE: Jump stop,
korssteg, roteringar
DRIBBLA: i sidled, skyddande
DRIBBLINGSFINTER:
Bakom rygg, mellan ben,
reverse
SKOTT: teknik, från pass,
från dribbling
PASS: Studs-stöt: en hand,
finter 
AVSLUT: Layup-överhand

 

 VI OCH BOLLEN
 Anfall
 Give & go
 Ta retur om kamrat skjuter

 VI, DOM OCH BOLLEN
 Anfall
  Gå på korg om ingen stoppar
  Passa till friare kamrat framåt
  i banan/närmare korg
  1-0,5
  1-1
  2-1
  2-2

 Försvar
PÅ BOLL: Försvarsposition,
sliding, jaga

 Försvar
FRÅN BOLL: Hitta din/en spelare

U9-U10 FUNdament



U9-U10 FUNdament



U11-U12 LÄRA SIG ATT TRÄNA
All utveckling följer ett särskilt mönster men i denna fas kommer några barn att utvecklas sakta och andra fortare. Det kan nämligen skilja  
som mest upp till fem år i tidig eller sen mognad hos barn som är lika gamla vilket innebär att mognadsnivån varierar kraftigt. Det kan också upplevas  
Som jobbig att vara längre än andra eller att växa sent. Det är dock skillnader som på sikt jämnas ut. Därför är det viktigt att du inte jämför barnen med 
varandra, utan bedömer hur varje enskilt barn utvecklas. Kompisar blir också allt viktigare nu. Det kan betyda mycket att få vara som alla andra och  
bli accepterad. Barnen är, oavsett utvecklingstakt och mognadsnivå, fortfarande mycket mottagliga för fortsatt inlärning.   
Barnen ska uppmuntras till att utöva fler idrotter eftersom detta gynnar deras framtida färdighetsnivå.  

 Träningsfokus
 På basketträningen är ledarnas uppgift att hjälpa spelarna att utveckla nya färdigheter, vidareutveckla tidigare inlärda färdigheter
 och introducera samspel i anfall och försvar genom att:

 ◦ Var tydligt med vad som ska läras ut i varje övning. 
 ◦ Lära ut 2-3 färdigheter per övning. T.ex. Pass-Cut-Layup 
 ◦  Tillämpa beslutstagande i övningar.
 ◦ Använda frågande pedagogik 
 ◦ Ge direkt positivt feedback med mål att förbättra ”Bra balanserad rotering! Testa nu också att visa 10 fingrar”   ◦ Varva basketträningen med viss del roliga övningar och lek.

Smålagsspel kan givetvis spelas på träningarna där ledarna positivt uppmuntrar barnen till att använda övade färdigheter.

Spelarna får lära sig goda idrottsvanor som t.ex uppvärmning, nedvarvning och betydelsen återhämtningsmål på ett roligt och spännande sätt.

Det är tillåtet att nivåindela i vissa träningsmoment. Rotera spelarna ofta i träningsgrupperna.
Fysisk träning
Koordination, balans, rumsuppfattning och hopp, sprint, styrka med kroppen som vikt ska ingå som en del av träningen alternativt  som ett   
komplement i samband med träningstiden.

Match
Alla spelare som vill får vara med och spela på matcherna. Seriespel: Nivåindelning i lätt, mellan, svår - rotera spelarna ofta i de
olika nivåerna. Cuper: Ingen nivåindelning - vi deltar med jämnstarka lag. Ingen toppning förekommer.

Ledarna
Spelarna i denna ålder utvecklar begreppet ”vi är ett lag” och sammanhållningen blir viktig. Börja därför jobba aktivt med att
skapa laganda. Ledarna bör ta med sig spelarna för att se bra basket med både äldre och yngre spelare för att stärka lagsammanhållningen  
och basketintresset. Ledaren ska informera om möjligheten till individuell träning på Klubbträningen. 



 JAG OCH BOLLEN
 Anfall
  Målbild: slå din spelare 1-1    
  FOTARBETE: Stride stop, försteg
  DRIBBLA: reträtt, speed
  DRIBBLINGSFINTER:  
  kombinationer, hesitation,
  In & out
  SKOTT: retur, fint
  PASS: från dribbling, baseball
  AVSLUT: Layup-underhand,  
  Layup-power, Layup-reverse

 VI OCH BOLLEN
 Anfall
 PASS & RÖRELSE
 Pass & cut 
    Pass & bort 
    Pass & byt plats
 ATTACK & PASSA AV
 Beslut: Passa om +1 försvar  
    kliver in i attack-linjen

  

 VI, DOM OCH BOLLEN
 Anfall
 1-1 spelförståelse
 2-1 spelförståelse
 2-2 spelförståelse
 3-2
 3-3
 LAGANFALL:
 Spelvändning: reaktion
 Grundanfall: spacing

 PÅ BOLL: Sprint-slide
 FRÅN BOLL: Överspel, 
 jump to ball, utblockering, 
 kommunikation, stöt och ta tillbaka

FörsvarFörsvar Försvar
LAGFÖRSVAR:  
man-man helplan,  
transitionsförsvar: bollinje

U11-U12 LÄRA SIG ATT TRÄNA

Målbild: stoppa din spelare 1-1



U11-U12 LÄRA SIG ATT TRÄNA



PASS & RÖRELSE
 Beskrivning: spelare med boll passar till medspelare och cuttar mot korg/rör sig bort från
 boll/byter plats med annan medspelare

 Färdigheter: Fånga pass i rörelse, passa till spelare i rörelse - från dribbling,
 cutta, attack-skott och avslut från pass

Introducera Prioritera Utvärdera-repetera

Pass & rörelse U7-U8 U9-U10 U11-U12 U13-U14 U15-U16

Pass & cut Give & go

Pass & bort

Pass & byt plats



 PASS & RÖRELSE
   Exempelövningar



 PASS & RÖRELSE
   Exempelövningar



 PASS & RÖRELSE
   Exempelövningar



U13-U14 TRÄNA FÖR ATT KUNNA TRÄNA
I denna fas sker en snabb mental och fysisk mognad. Det kan däremot skilja upp till tre år i mognad mellan två individer med samma biologiska ålder. 
Några kan därför uppleva att de inte utvecklas lika snabbt på basketplanen i denna tillväxtfas när kroppen förändras mycket. Det är därför viktigt att  
förväntningarna anpassas till spelarens individuella mognad.

Träningsfokus 
Basketträningen inriktas mot att utveckla och finslipa de tekniska färdigheterna i samspelsövningar där ledaren:
  ◦ visar rätt utföranden.
  ◦  är tydlig med vad som skall läras ut i respektive övning. 
  ◦      tillämpar beslutstagande i övningar.
  ◦ lär ut 2-3 färdigheter i respektive övning.
  ◦ ger positiv och konstruktiv feedback.- tillämpar individuell coachning.
  ◦ lär spelarna ta ansvar för vissa moment i lagträning/individuell träning.

Det är tillåtet att nivåindela gruppen om den är stor och nivåerna är spridda. Detta ska hanteras varsamt.
Utvärdera därför individernas utveckling och respektive nivåindelning för justeringar under säsongen.

Fysisk träning
Träningen ska innehålla moment med successivt ökad fysisk ansträngning där spelaren lär sig att ”träna för att kunna träna”.
Konditionsträning samt skadeförebyggande styrketräning med kroppen som vikt/fria vikter har god effekt nu och ska prioriteras med fokus  
på korrekt utförande. På grund av ökad muskelmassa ska även rörlighetsövningar finnas med. 

Psykisk och social träning 
Eftersom krav och förväntningar successivt ökar på individen från olika håll så blir vägledning kring mat och sömn, håll koll på saker och planera sin  
tid nu viktigare.  
Centrum för Idrottsforskning: lär dig mer om hur du som ledare kan bygga inre motivation, öka ungas delaktighet och förebygga osunda idrottsmiljöer. 
Match 
Vi följer Täby Baskets matchfilosofi. Det är viktigt att alla spelare spelar på matcherna för att få känna att de tillhör laget.
Vid kallelse till match kan ledare välja att premiera närvaro, men över säsongen ska alla spelare ges chansen att utvecklas i matchsituationer  
på ett meningsfullt sätt. Alla spelar lika mycket första, andra och tredje perioden. I fjärde perioden kan  ledaren välja vilka spelare  
som får spela mer, beroende på inställning, koncentration och matchens karaktär. 
Nivåindelning Seriespel: nivå 1, nivå 2, nivå 3. Låt så många som möjligt prova på olika nivåer.
Nivåindelning Cuper: Vid nivåindelning av laget - åk till olika turneringar. Annars åker vi med jämnstarka lag.
Ledaren
Ledarna ska förstärka spelarnas goda beteenden såsom träningsvilja, kämpaanda, gott uppträdande på/utanför plan och peppning av medspelare  
både på träning och på match. Jobba därför aktivt med att skapa laganda. Ledarna utvärderar prestationer träning och match tillsammans med spelarna.
Ledaren ska informera om möjligheten till individuell träning på Klubbträningen, Grundträning för nybörjare, Spelarakademin och Basketklass på  
Bergtorp. Ledarna har regelbunden kommunikation  med individen genom individuellt utvecklingssamtal två gånger per säsong.

https://www.youtube.com/@centrumforidrottsforskning1228


 JAG OCH BOLLEN
 Anfall
 Målbild: Skapa övertag
 FOTARBETE: förlängt steg
 SKOTT: stepback, straffkast, 3p
 PASS: Over head, hook pass
 AVSLUT: Layup-1 steg, floater,  
 eurostep
 POSTSPEL: postposition &
 Postmoves

 VI OCH BOLLEN
 Anfall
   ATTACK & PASSA AV
 Till outside
 Till inside

 VI, DOM OCH BOLLEN
 Anfall
 3-2 spelförståelse
 3-3 spelförståelse
 LAGANFALL
 Spelvändning
 Grundspel
 Inkastspel

  Målbild: minska övertag
 FÖRSVAR PÅ BOLL:  
 postförsvar (3/4)

 FRÅN BOLL: Close out,  
 bumpa cuts, hjälp & byt

LAGFÖRSVAR: 
Transitionförsvar

FörsvarFörsvar Försvar

U13-U14 TRÄNA FÖR ATT KUNNA TRÄNA



U13-U14 TRÄNA FÖR ATT KUNNA TRÄNA



Introducera Prioritera Utvärdera-repetera

ATTACK & PASSA AV

 Beskrivning: spelare utan boll rör sig till fri yta bort från egna försvararen när
 spelare med boll attackerar
 Färdigheter: Slå sin spelare 1-1 från dribbling, passa från attack, attackera från pass,
 rörelse vid attack

Attack & passa av U7-U8 U9-U10 U11-U12 U13-U14 U15-U16

Till Outside Beslut

Till Inside



 ATTACK & PASSA AV
 Exempelövningar



 ATTACK & PASSA AV
 Exempelövningar



 ATTACK & PASSA AV
 Exempelövningar



I denna fas sker en snabb mental och fysisk mognad. Det kan däremot skilja upp till tre år i mognad mellan två individer med samma biologiska ålder. 
Några kan därför uppleva att de inte utvecklas lika snabbt på basketplanen i denna tillväxtfas när kroppen förändras mycket. I denna fas ska större  
vikt läggas på inställning och koncentration. Det är däremot viktigt att förväntningarna anpassas till spelarnas  individuella förmågor  samt kunskaps-,  
mognads och ambitionsnivå. 

Träningsfokus
Basketträningen inriktas mot att förbättra de tekniska färdigheterna i samspelsövningar där ledaren:
  ◦ har förväntningar på att spelarna lyssnar, förstår och agerar.
  ◦ är tydlig med vad som skall läras ut i respektive övning. 
  ◦       tillämpar beslutstagande i övningar
  ◦ tillämpar korta moment med maximalt tempo.
  ◦ ger feeback med tillrättavisning och beröm.
  ◦ tillämpar taktisk träning och organisation av laget.
  ◦ tillämpar individuella samtal och coachning mot individuella mål.
Det är tillåtet att nivåindela gruppen om den är stor och nivåerna är spridda. Detta ska hanteras varsamt. Utvärdera därför individernas utveckling och  
respektive nivåindelning för justeringar under säsongen. 

Fysisk träning
Fysträningen ska ge en fysisk utveckling i kondition, styrka, snabbhet och ska utövas i samband med basketträningarna (innan/efter).
Det är viktigt att arbeta med enklare tester för att spelarna ska kunna följa sin utveckling. 
Eftersom krav och förväntningar successivt ökar på individen från olika håll så blir vägledning kring mat och sömn, håll koll på saker och planera sin  
tid nu viktigare. 
Psykisk och social träning 
Eftersom krav och förväntningar successivt ökar på individen från olika håll så blir vägledning kring mat och sömn, håll koll på saker och planera sin  
tid nu viktigare.  
Centrum för Idrottsforskning: lär dig mer om hur du som ledare kan bygga inre motivation, öka ungas delaktighet och förebygga osunda idrottsmiljöer. 
Match
Det är fortfarande viktigt att alla spelare spelar på matcherna för att få känna att de tillhör laget. Spelarna ska däremot steg för steg lära sig att prestera  
i utbildningssyfte. Vid kallelse till match kan ledare välja att premiera närvaro, men över säsongen ska alla spelare ges chansen att utvecklas i  
matchsituationer på ett meningsfullt sätt. Alla spelar lika mycket första, andra och tredje perioden. I fjärde perioden kan ledaren välja vilka spelare som  
får spela mer, beroende på inställning, koncentration och matchens karaktär. Nivåindelning Seriespel: nivå 1, nivå 2, nivå 3. Låt så många som möjligt  
prova på olika nivåer.Nivåindelning Cuper: Vid nivåindelning av laget - åk till olika turneringar. Annars åker vi med jämnstarka lag.
Ledarna
Ledarna förstärker spelarnas goda beteenden såsom träningsvilja, kämpaanda, gott uppträdande på/utanför plan och peppning av medspelare både på 
träning och på match. Jobba parallellt med att aktivt bibehålla och skapa laganda. Ledarna utvärderar prestationer på träning och matcher tillsammans  
med spelarna. Ledarna informerar om möjligheten till individuell träning på Klubbträningen, Grundträning för nybörjare, Spelarakademin och Bergtorp  
samt NIU Basket på Tibble Fristående Gymnasium.  
Ledarna  har regelbunden kommunikation med individen genom individuellt utvecklingssamtal två gånger per säsong.

 U15-U16 LÄRA SIG ATT TÄVLA

https://www.youtube.com/@centrumforidrottsforskning1228


 U15-U16 LÄRA SIG ATT TÄVLA
 JAG OCH BOLLEN
 Anfall

 VI OCH BOLLEN
 Anfall

 VI, DOM OCH BOLLEN
 Anfall

FÄRDIGHETER:
Läsa hjälpförsvar 1-1 + 1
Utnyttja övertag i 5-5, se extra pass

POSTPASS & RÖRELSE
Low post
High post
SCREEN PÅ BOLL
Hand off 
Pick & roll
SCREEN FRÅN BOLL
Exit screen
Back screen
Split screen 

Försvar
FRÅN BOLL: Drop, rotationer
SCREEN FÖRSVAR:
Screen på boll - över/soft-byt
Screen från boll - över/hjälp-byt

LAGANFALL:
1 set spel
Press break
Zonanfall
4-3 spelförståelse
4-4 spelförståelse

Försvar
LAGFÖRSVAR: dubblingar,
Zon försvar



 U15-U16 LÄRA SIG ATT TÄVLA



Introducera Prioritera Utvärdera-repetera

POSTPASS & RÖRELSE

 Beskrivning: spelare med boll passar till medspelare och cuttar mot korg/rör sig bort från
 boll/byter plats

 Färdigheter: ta position på post, avslut från post, skapa passningsvinklar, passa till och
 från post, rörelse efter pass

Postpass och rörelse U7-U8 U9-U10 U11-U12 U13-U14 U15-U16

Low post

High post



 POSTPASS & RÖRELSE
      Exempelövningar



 POSTPASS & RÖRELSE
      Exempelövningar



 POSTPASS & RÖRELSE
      Exempelövningar



Introducera Prioritera Utvärdera-repetera

SCREEN PÅ BOLL
Beskrivning: Spelar med boll passar till medspelare och följer efter passen och hämtar 
den för en hand off  ELLER sätter screen för medspelare (Pick & Roll) som fått pass  
OCH screen-sättaren rullar sedan till korg

Färdigheter: överlämning av boll och hämta boll, träffa-utnyttja handoff /screen,  
skapa utrymme-separera, utnyttja övertag för att skapa avslut

Screen på boll U7-U8 U9-U10 U11-U12 U13-U14 U15-U16

Hand off 

Pick & Roll



 SCREEN PÅ BOLL 
        Hand off 
 Exempelövningar



SCREEN PÅ BOLL
  Pick & Roll 
Exempelövningar 



SCREEN PÅ BOLL
  Pick & Roll 
Exempelövningar



SCREEN PÅ BOLL
  Pick & Roll 
Exempelövningar



Introducera Prioritera Utvärdera-repetera

SCREEN FRÅN BOLL
Beskrivning: spelare utan boll ställer sig i vägen för en annan spelares försvarare

Färdigheter: träffa-utnyttja screen, skapa utrymme-separera, utnyttja övertag för att
skapa avslut, pass till spelare som utnyttjar screen

Screen från boll U7-U8 U9-U10 U11-U12 U13-U14 U15-U16

Exit screen

Back screen

Split screen



SCREEN FRÅN BOLL
  Exempelövningar



SCREEN FRÅN BOLL
  Exempelövningar



SCREEN FRÅN BOLL
  Exempelövningar


