
Utveckla Spelet-märket 
U9-Järnbollen



FOKUS 

Höjd och förflyttning 

GENOMFÖRANDE 

Varje spelare dribblar 1 boll. Coachen visar dribbling och spelarna härmar:  
a) dribbla högt-mellan-lågt  + b) dribbla bakåt-framåt- sidled  
  
Byt hand regelbundet och spontant, ”utmana” spelarna att hänga med på deras nivå.  

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.  
           
- Basketställning, böjda ben.  
- Titta upp, härma coachen.  
- Tryck bollen mot golvet (ej slå).  

FRÅGOR (som kan ställas) 

- Varför ska vi titta upp?  
- Hur ska man dribbla bollen?  

U9 Bollkontroll & Dribbling

U9-U10 UTVECKLA SPELET 

INNEHÅLL 

Skydda boll 
Jumpstop 
Roteringar 
Korssteg 
Dribbla i sidled, skyddande, bakom rygg, mellan ben, reverse 
1-handspass 
Skott-teknik, -från pass-från dribbling 
Layup-överhand 
Sliding-jaga 
Hitta din/en spelare 
Give & go 
Gå på korg om ingen stoppar 
Passa till friare kamrat framåt i banan/närmare korg 
Ta retur om kompis skjuter



U9 FOTARBETE 

FOKUS 

Rotera & skydda boll  

GENOMFÖRANDE 

A) Alla spelare med varsin boll utspridda framför coach. Gå igenom hur man håller och skyddar  
bollen samt fotarbete för roteringar (en och samma fot i golvet hela tiden).  

B) 2&2 Varsin boll. En spelaren är anfallare och den andra spelaren  är försvarare.  
Försvararen dribblar sin egen boll och ska försöka nudda anfallarens boll.  
Anfallaren ska försöka skydda bollen genom att rotera och hålla bollen bort från försvararen.   
Efter 1 "nuddning" byt roller.  

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.  

- Basketställning: böjda, starka ben 
- Rotera med en fot i golvet 
- Skydda bollen: för den under knä eller över huvud, bort från försvarets händer, vid rotering.  
- Håll bollen vid bakre höften med yttre hand ovanpå och inre hand på sidan.  

FRÅGOR (som kan ställas)  

- Kan någon visa mig hur man roterar?  
- Varför är det bra att kunna rotera?  
- Hur håller rman bollen?  
- Varför ska man hålla bollen så? 

U9 Fotarbete

U9-U10 UTVECKLA SPELET 

INNEHÅLL 

Skydda boll 
Jumpstop 
Roteringar 
Korssteg 
Dribbla i sidled, skyddande, bakom rygg, mellan ben, reverse 
1-handspass 
Skott-teknik, -från pass-från dribbling 
Layup-överhand 
Sliding-jaga 
Hitta din/en spelare 
Give & go 
Gå på korg om ingen stoppar 
Passa till friare kamrat framåt i banan/närmare korg 
Ta retur om kompis skjuter



FOKUS 

Avslut från olika vinklar 

GENOMFÖRANDE 

2 & 2, 1 boll, 3 koner och 1 korg.  
Spelarna står under korgen, den första med boll, den andra som försvarare.  
3 koner är utplacerade framför och runt korgen på 2-3 meters avstånd.  
Spelaren med boll ska dribbla runt valfri kon och  
försöka sätta bollen i korgen (närskott eller lay up). 
Den andra spelaren - försvararen - springer runt en annan kon 
och försöker störa/hindra avslutet.  
Spelaren med boll försöker sätta bollen i korgen (närskott eller lay-up) 
och den andra spelaren försöker störa/hindra avslutet.  

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.  

- Starta i basketställning med böjda ben. 
- Full fart i dribblingen - växel 3! 
- Kom så nära korgen som möjligt för avslut. 
- Avsluta gärna med handen längst bort från försvaret. 
- Sträck ut armen och vinka av handen.  
- Sikta på övre hörnet i kvadraten på plankan.  

FRÅGOR (som kan ställas)  

- Hur kan du få mer tid till avslutet?   
- Varifrån kommer försvaret, och vilken hand avslutar du med?  
- Var siktar du?

U9 Avslut

U9-U10 UTVECKLA SPELET 

INNEHÅLL 

Skydda boll 
Jumpstop 
Roteringar 
Korssteg 
Dribbla i sidled, skyddande, bakom rygg, mellan ben, reverse 
1-handspass 
Skott-teknik, -från pass-från dribbling 
Layup-överhand 
Sliding-jaga 
Hitta din/en spelare 
Give & go 
Gå på korg om ingen stoppar 
Passa till friare kamrat framåt i banan/närmare korg 
Ta retur om kompis skjuter



FOKUS 

Komma framför din spelare. 

GENOMFÖRANDE 

1-1 på alla korgar: Para ihop spelarna två och två.  
Spela 1 mot 1 på alla korgar: den som är anfall får göra mål på vilken korg som helst.  
Den andra är försvar och försöker komma framför och ställa sig i vägen för anfallaren.  
Om försvar tar bollen, så byter spelarna roller och övningen fortsätter. 

MÖJLIGA LADDNINGAR 

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

A) Anfallaren har bara 1 avslut, vid miss så får försvaret bollen och blir anfall. 

B) Om försvaret upptäcker dubbeldribbling och meddelar det när det händer, 
    så får försvaret bollen. 

C) Coacher kan agera extrapassare om nån tar upp bollen, för att inte göra dubbeldribbling. 
    Uppmuntra då att rotera och skydda bollen från försvararen!  

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.  

ANFALL 

- Lura anfallet: byt korg, växla tempo 1-2-3!  

FÖRSVAR 

- Hindra anfall från att komma fram till korgen - spring ikapp - ställ dig i vägen!  
- Tjuva bollen bakifrån om bollen är på samma sida som dig. 

FRÅGOR (som kan ställas)  

- Hur kommer du snabbast och enklast till korgen för att kunna göra poäng?  
- Hur stoppar du anfallaren från att göra poäng?

U9 1-1 försvar

U9-U10 UTVECKLA SPELET 

INNEHÅLL 

Skydda boll 
Jumpstop 
Roteringar 
Korssteg 
Dribbla i sidled, skyddande, bakom rygg, mellan ben, reverse 
1-handspass 
Skott-teknik, -från pass-från dribbling 
Layup-överhand 
Sliding-jaga 
Hitta din/en spelare 
Give & go 
Gå på korg om ingen stoppar 
Passa till friare kamrat framåt i banan/närmare korg 
Ta retur om kompis skjuter



FOKUS 

Friaste ytan/konen för att ta emot pass. 

GENOMFÖRANDE 

Ställ 3 koner i en triangel. Två anfallare med en boll ställer vid varsin kon. 
En försvarare ställer sig innanför triangel. Anfallarna passar varandra och  
rör sig till den fria konen att fånga passningen. 
Försvararen måste spela på spelaren med boll och försöker stjäla passningar.  
eller få anfallarna att slå "dåliga passningar” 
Hur många passningar kan slås innan försvaret tar eller slår undan bollen? Byt roller.  
Se exempel utan koner. min. 1.50:21 https://www.youtube.com/watch?v=hLYE2d-OdfQ 

MÖJLIGA LADDNINGAR 

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

A) Lägg till eller förbjud olika typer av passningar ex. "får ej slå passningar över huvudet på försvaret". 

B) Uppmuntra kommunikation, ex. att man måste säga namnet till den man passar till. 
    Annars får försvaret automatiskt bollen.  

C) Uppmuntra finta pass, för att lura försvaret.  

D) Tillåt anfallarna att också dribbla från kon till kon.  

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.  

ANFALL 

- "Låt lampan (=bollen) lysa på dig" dvs att hitta en position så att kompisen får en fri passningsväg  
    där försvararen inte står i vägen. 
- Slå passning ”runt och förbi” försvaret.  
- Rotera för att hitta passningsvinkel.  
- Testa 1-handspassning!  

FÖRSVAR 

- Gör dig stor, använd armarna för att hindra passningsvägar. 

FRÅGOR (som kan ställas)  

- Om du inte har bollen, vad kan du göra för att få den? 
- Om försvaret står mittemellan dig och bollen, vad gör du då? 

U9 Spelförståelse

U9-U10 UTVECKLA SPELET 

INNEHÅLL 

Skydda boll 
Jumpstop 
Roteringar 
Korssteg 
Dribbla i sidled, skyddande, bakom rygg, mellan ben, reverse 
1-handspass 
Skott-teknik, -från pass-från dribbling 
Layup-överhand 
Sliding-jaga 
Hitta din/en spelare 
Give & go 
Gå på korg om ingen stoppar 
Passa till friare kamrat framåt i banan/närmare korg 
Ta retur om kompis skjuter

https://www.youtube.com/watch?v=hLYE2d-OdfQ


FOKUS 

2 mot 1: gå på korg om ingen stoppar, passa friare kamrat,  
             ta retur om kompis skjuter 

GENOMFÖRANDE  

2 led med anfallare under vid halvplan. Boll i ena ledet. 
1 försvarare under korgen. 

De två anfallarna försöker genom attack och passning göra poäng tillsammans.  
Försvararen försöker stoppa anfallarna från att göra poäng.  
Spela tills det blir poäng eller försvar tar bollen.  
En av anfallarna blir sedan ny försvarare.  
De andra två ställer sig sist i ledet osv. 

MÖJLIGA LADDNINGAR 

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

A) Begränsa tiden för att öka tempot, räkna ner från 5.  

B) Belöna något du vill se mer av. Ge poäng för steal, retur, assist etc.  

C) En coach ställer sig vid sidan av spelet och blir en "extraspelare" som  
anfallarna måste passa bollen till innan de får försöka göra poäng.   

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.   

- Kom så nära korgen som möjligt 
- Dribbla/attackera korg om ingen står i vägen 
- Om försvaret står i vägen, passa kompisen.  
- Om du inte har bollen, gör dig fri så nära korgen som möjligt 
- Ta returen om kompisen skjuter. 
- Försvar: ställ dig framför spelaren med boll och gör dig stor, sträck upp händerna!  
(position: mellan spelare och korg).  

FRÅGOR (som kan ställas) 

- Är det större chans att sätta bollen nära eller långt ifrån korgen?  
- Vad gör du (spelare med boll) om försvaret inte står i vägen för dig?  
- När är det bäst läge att passa bollen? 
- Vad gör du när kompisen skjuter? 

U9 Spel

U9-U10 UTVECKLA SPELET 

INNEHÅLL 

Skydda boll 
Jumpstop 
Roteringar 
Korssteg 
Dribbla i sidled, skyddande, bakom rygg, mellan ben, reverse 
1-handspass 
Skott-teknik, -från pass-från dribbling 
Layup-överhand 
Slidäng-Jaga 
Hitta din/en spelare 
Give & go 
Gå på korg om ingen stoppar 
Passa till friare kamrat framåt i banan/närmare korg 
Ta retur om kompis skjuter


