
Utveckla Spelet-märket 
U11-Silverbollen



FOKUS 

Dribblingskombinationer och reversedrilbbling 

GENOMFÖRANDE 

1) Spegeln: 2&2 med varsin boll och varsin kon.  
    Spelarna ställer sig mittemot varandra med ca 2 meters avstånd och en kon framför sig.  
    En leder och dribblar ex. framför-bakom konen, kombinerar olika typer av handbyten  
    ex. cross over, bakom ryggen, mellan benen etc. och den andra speglar. Byt roller.  

2) Reverse-dribbling: Led mittemot varandra, ca 2 spelare varje led.  
    De första spelarna i varje led börjar dribbla mot varandra med samma hand (ex.vä-vä).  
    När de möts sätter de sin motsatta fot (vä. hand = hö. fot)  
    mot kompisens fot, och gör en reverse dribbling osv.  

ATT BETONA 

Prioritera övningens fokus. Observera spelarnas agerande och beslut. Betona, uppmuntra och  
upprepa något av nedanstående vid behov. Max 2-3 saker att fokusera samtidigt).  
Ställ gärna frågor för att involvera spelarna.  

- Kreativitet: uppmuntra spelarna att testa olika typer av dribblingar och utmana varandra. 
- Tryck på bollen i riktningsförändringarna.  
- Böjda ben, basketställning. 
- Blicken upp. 

FRÅGOR (som kan ställas) 

- När kan det vara bra att använda reverse-dribbling?

U11 Bollkontroll & dribbling

U11-U12 UTVECKLA SPELET 

INNEHÅLL 

Stride stop 
Försteg 
Dribblingskombinationer 
Reträtt-dribbling 
Speed-dribbling 
Hesitation och in & out 
Retur 
Skott-fint 
Pass från dribbling 
Baseballpass 
Layup-underhand-reverse, power 
Pass & rörelse 
Sprint-slide 
Överspel 
Jump to ball 
Utblockering 
Kommunikation 
Stöt & ta tillbaka 
Transition försvar- bollinje



FOKUS 

Stride stop, korssteg och avslut 

GENOMFÖRANDE  

Linje attack: 2 led mittemot varandra framför korgen, ca 2-3 studs ifrån.  
Alla bollar i ett led.  
I ledet utan boll springer första spelaren mot bollen, visar att hen vill ha den och tar emot en passning.  
Landning i stride-stop (1-2 fotisättningar).  
Därefter ett korssteg för attack och avslut på korgen. Testa olika avslut: lay-up, power, stanna och skjut. 
Spelaren tar egen retur och ställer sig i motsatt led. Passaren byter led. Jobba från olika vinklar.  

Se länk min 40:28: https://www.youtube.com/watch?v=4LoxyvfwQ1Y 

MÖJLIGA LADDNINGAR 

Att ladda en övning = lägga till eller ändra något för att skifta fokus, öka komplexiteten  
eller lära nytt.  

A) Lägg till stegfint (jab) eller/och skottfint innan. 

B) En coach ståller sig i mellan spelaren och korgen och 1) ställer sig antingen på ena sidan eller andra sidan om 
spelaren för att uppmuntra attack med vänster eller höger hand 2) backar för att uppmuntra stanna och skjut. 

ATT BETONA 

Prioritera övningens fokus. Observera spelarnas agerande och beslut. Betona, uppmuntra och  
upprepa något av nedanstående vid behov. Max 2-3 saker att fokusera samtidigt.  
Ställ gärna frågor för att involvera spelarna.  

- Timing i pass: fånga i fart (ej stillastående). 
- Styr passen, dvs visa när och var du vill ha bollen genom att visa måltavla (10 fingrar). 
- Raka, snabba pass. Det ska kännas i armarna.  
- Gör stride-stop: 1-2 fotisättning (1= roteringsfoten), rotera sedan upp mot korgen i basketställning.  
- Attack med korssteg: gå först med den andra foten dvs ej med roteringsfoten (=stegfel).  
- Attackera framåt och med fart mot korgen.  
- Uppmuntra få dribblingar i attack på korg, ge bort "guldmedalj" till den som klara max 1-2 dribblingar. 
- Gör poäng!  

FRÅGOR (som kan ställas) 

- Hur ser en bra pass ut?  
- Vad är ett stride stop?  
- Vilken fot är roteringsfoten i ett stride stop?  
- När kan man använda power-layup?

U11 Fotarbete

U11-U12 UTVECKLA SPELET 

INNEHÅLL 

Stride stop 
Försteg 
Dribblingskombinationer 
Reträtt-dribbling 
Speed-dribbling 
Hesitation och in & out 
Retur 
Skott-fint 
Pass från dribbling 
Baseballpass 
Layup-underhand-reverse, power 
Pass & rörelse 
Sprint-slide 
Överspel 
Jump to ball 
Utblockering 
Kommunikation 
Stöt & ta tillbaka 
Transition försvar- bollinje



FOKUS 

Snabbt avslut. 

GENOMFÖRANDE  

2 anfallare på baslinjen under ena korgen. 2 försvarare mittemot ca 2-3 meter ifrån.  
Coach med boll. Coachen passar bollen till en av anfallarna.  

A) Den försvarare som står mittemot anfallaren med boll måste toucha baslinjen                                                                               innan hen får spela försvar. 
innan hen får spela försvar. Tips: attack 2-1 med speed dribble. 

B) Den försvarare som inte står mittemot anfallaren med boll måste toucha baslinjen 
    innan hen får spela försvar. Tips: attack 2-1 med baseball pass. 

MÖJLIGA LADDNINGAR 

Att ladda en övning = lägga till eller ändra något för att skifta fokus, öka komplexiteten  
eller lära nytt. 

A) ”Scramble” dvs både anfall och försvar springer runt ”huller om buller” innan coach   
      passar bollen till en av anfallarna.  

ATT BETONA 

Prioritera övningens fokus. Observera spelarnas agerande och beslut. Betona, uppmuntra och  
upprepa något av nedanstående vid behov. Max 2-3 saker att fokusera samtidigt.  
Ställ gärna frågor för att involvera spelarna.  

- Spring om du inte får bollen.  
- Bollen ska framåt i banan, upp mot korgen, så fort som möjligt.  
- Dribbla om det finns yta, passa om kompis är friare.  
- Gör poäng!  

FRÅGOR (som kan ställas) 

- Vad är ett spelövertag i anfall?  
- Hur skapar vi ett spelövertag?  
- Vad behöver spelaren med/utan boll göra i den här situationen?

U11 Avslut

U11-U12 UTVECKLA SPELET 

INNEHÅLL 

Stride stop 
Försteg 
Dribblingskombinationer 
Reträtt-dribbling 
Speed-dribbling 
Hesitation och in & out 
Retur 
Skott-fint 
Pass från dribbling 
Baseballpass 
Layup-underhand-reverse, power 
Pass & rörelse 
Sprint-slide 
Överspel 
Jump to ball 
Utblockering 
Kommunikation 
Stöt & ta tillbaka 
Transition försvar- bollinje



FOKUS  

Press på boll & jump to ball.  

GENOMFÖRANDE 

1 anfallare med boll och 1 försvarare.  
Coach står på position bredvid.  
Försvaret sätter press på boll och ”speglar boll”.   
Anfallaren roterar bort från försvar och skyddar boll.  
När coach visar ”10 fingrar” måste anfall passa bollen.  
Vid pass ”flyger” försvaret (jump to ball) och intar ”pistolställning”. 
När coach passar tillbaka bollen till anfallaren är det 1-1 spel. 

MÖJLIGA LADDNINGAR 

Att ladda en övning = lägga till eller ändra något för att skifta fokus, öka komplexiteten  
eller lära nytt. 

A) Coachen låtsas attackera korgen på försvarets sida. Försvaret ska då stöta mot bollen  
     för att stänga attackvägen.  

B)  Anfallaren får även gå back door.  

ATT BETONA 

Prioritera övningens fokus. Observera spelarnas agerande och beslut. Betona, uppmuntra och  
upprepa något av nedanstående vid behov. Max 2-3 saker att fokusera samtidigt.  
Ställ gärna frågor för att involvera spelarna.  

FÖRSVAR 

- Basketställning, gör dig stor.  
- Armlängds avstånd ifrån, aktiva fötter för anpassning.  
- Spegla bollen: 1 hand "täcker" bollen hela tiden. 
- Vid pass, jump to ball: position mellan spelare och boll med ryggen mot korgen 
- Se boll och spelare (pistolställning).  
- Stoppa anfall från att göra poäng, kom framför.  

FRÅGOR (som kan ställas)  

- Varför är det viktigt att "sätta press" på bollen/anfallaren?  
- När ska man göra jump to ball?  
- Varför gör vi jump to ball?

U11 1-1 försvar

U11-U12 UTVECKLA SPELET 

INNEHÅLL 

Stride stop 
Försteg 
Dribblingskombinationer 
Reträtt-dribbling 
Speed-dribbling 
Hesitation och in & out 
Retur 
Skott-fint 
Pass från dribbling 
Baseballpass 
Layup-underhand-reverse, power 
Pass & rörelse 
Sprint-slide 
Överspel 
Jump to ball 
Utblockering 
Kommunikation 
Stöt & ta tillbaka 
Transition försvar- bollinje



FOKUS 

Pass & rörelse 

GENOMFÖRANDE  

4 koner i en kvadrat, tre anfallare och en försvarare.  
Efter pass - cut till fri kon mittemot.  
Kompisen cut:ar till kon närmast boll osv.  
Försvararen försöker stjäla passningarna. 
Mål: spelare med boll ska alltid ha två enkla passningsalternativ.  
Hur många passningar kan slås innan försvaret tar eller slår undan bollen?  

Se länk:  
https://www.youtube.com/watch?v=QPC1CBvao0Y&list=PLl-PJ2zNzaLqyRMv147S-in0jXX51IvgB&index=229 

MÖJLIGA LADDNINGAR 

Att ladda en övning = lägga till eller ändra något för att skifta fokus, öka komplexiteten  
eller lära nytt.  

A) Kommunicera namnet på den man ska passa, annars får försvaret bollen. 

B) Lägg ev. på ytterligare försvarare och kör 3-2.  
    OBS: då måste en försvarare alltid spela på boll.  

ATT BETONA 

Prioritera övningens fokus. Observera spelarnas agerande och beslut. Betona, uppmuntra och  
upprepa något av nedanstående vid behov. Max 2-3 saker att fokusera samtidigt.  
Ställ gärna frågor för att involvera spelarna.  

- Cut:a på växel 3, dvs spring!  
- Se bollen hela tiden.  
- Visa måltavla.  
- Finta pass eller no look-pass 

FRÅGOR (som kan ställas)  

- På vilken sida av försvaret cut:ar du, varför?  
- Varför kan det vara bra att fylla en position närmast boll?

U11 Spelförståelse

U11-U12 UTVECKLA SPELET 

INNEHÅLL 

Stride stop 
Försteg 
Dribblingskombinationer 
Reträtt-dribbling 
Speed-dribbling 
Hesitation och in & out 
Retur 
Skott-fint 
Pass från dribbling 
Baseballpass 
Layup-underhand-reverse, power 
Pass & rörelse 
Sprint-slide 
Överspel 
Jump to ball 
Utblockering 
Kommunikation 
Stöt & ta tillbaka 
Transition försvar- bollinje

https://www.youtube.com/watch?v=QPC1CBvao0Y&list=PLl-PJ2zNzaLqyRMv147S-in0jXX51IvgB&index=229


FOKUS  

3-3 med pass & rörelse  

GENOMFÖRANDE 

1 coach står på baseline /hörnposition.  
3 spelare fyller övriga tre positioner.  
Spel 3 mot 3 där första passen slås till coachen.  
Därefter cut:ar och fyller spelarna utan boll de lediga positionerna.  
När coachen passar tillbaka bollen är det ”live” spel 3-3.  
Spela på en korg eller två korgar, tills ett av lagen gjort poäng.  
Ställ upp och kör igen.  

ATT BETONA 

Prioritera övningens fokus. Observera spelarnas agerande och beslut. Betona, uppmuntra och  
upprepa något av nedanstående vid behov. Max 2-3 saker att fokusera samtidig. 
Ställ gärna frågor för att involvera spelarna.  

ANFALL 

- Möt bollen, visa måltavla. 
- Fyll positionera snabbt, "skaka av dig" försvararen med tempoväxling. 
- Gå backdoor/cut:a igen om du inte får bollen 
- Attackera! Uppmuntra "1 -2 gå" för snabbare attack/beslut.  
   Tips: begränsa antalet studs ”på stället” för att effektivisera användandet av dribbling.  
- Stå inte i vägen för attacken, skapa utrymme för spelaren med boll (spacing).  

FRÅGOR (som kan ställas)  

- Varför har vi fyra positioner i anfall?  
- Vad kan du göra om din kompis vill, men inte kan, passa till dig?  
- Varför är det viktigt att ha spacing?  

FÖRSVAR 

- Jump to ball, position mellan spelare och boll 
- Se bollen hela tiden, pistolställning.  
- Stoppa din spelare!  

FRÅGOR (som kan ställas)  
- Hur ser försvarspositionen ut, en pass i från?  
- Varför är det viktigt att se bollen hela tiden?

U11 Spel

U11-U12 UTVECKLA SPELET 

INNEHÅLL 

Stride stop 
Försteg 
Dribblingskombinationer 
Reträtt-dribbling 
Speed-dribbling 
Hesitation och in & out 
Retur 
Skott-fint 
Pass från dribbling 
Baseballpass 
Layup-underhand-reverse, power 
Pass & rörelse 
Sprint-slide 
Överspel 
Jump to ball 
Utblockering 
Kommunikation 
Stöt & ta tillbaka 
Transition försvar- bollinje


