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Bilaga 3 - Yngre ungdom, Klass U12 och U13 
 
Yngre ungdom är en väldigt viktig ålder i spelarens handbollskarriär då man oftast är mycket lättlärd 

och fortfarande kan ha en snabb utveckling. Vi är dock väldigt tydliga med att tom 12 års ålder så 
räknas ungdomarna fortfarande som barnidrottare och ”tävling är en del av leken och ska alltid ske på 

barnens villkor” citat RF.se. Det viktiga är att alla spelare får chansen att utöva handboll på sin nivå 
och lära sig att vara en god lagkamrat. Vi är fortfarande inne i grundträningsfasen och det är här vi 

lägger vi grunden för tekniken hos framtida handbollsspelare. Det är viktigt att man är noggrann i 

utlärningen av all teknik då att när spelarna blir äldre är det svårt att bryta ett invant rörelsemönster.  

3.1 Nivåanpassning 
 
I denna ålderskategori börjar HK Aranäs att nivåanpassa träningar och till viss del även för U13 
matchspel. Detta innebär att man tränar och spelar med spelare på samma tekniska och fysiska nivå. 

Detta gör HK Aranäs för att få maximal individuell utveckling och målsättningen är att man skall se till 

individens långsiktiga behov för utveckling.  
Nivåanpassning görs inte hela tiden utan vid väl valda tillfällen på träningarna och skall vara en 

pusselbit tillsammans med alla andra för att nå största möjliga utveckling för individerna. 
Det är viktigt att alla spelare får förutsättningar att spela på sin nivå för att kunna utvecklas i rätt takt. 

Till exempel; ”Anpassa gruppen efter kunskapsnivå och/eller fysik i olika grupper med stegring av 
övningen där man ligger på rätt nivå för att varje individ skall få rätt stimulans”.   

Målsättningen på träningar är att få ett jämbördigt motstånd och att i matchspel få jämna matcher 

och spelarna får chansen att känna att man lyckas som handbollsspelare. I alla seriematcher skall alla 
uttagna spelare få rikligt med speltid. Nivåanpassning får absolut inte under några omständigheter 

vara synonymt med toppning. Toppning är när man prioriterar några spelare på andra spelares 
bekostnad och det är oftast en ledares jakt på kortsiktig framgång.  

På denna nivå är träningsnärvaro en viktig faktor. ”Speltid efter träningsnärvaro” är en bra riktlinje 

som ledarna utgår från. 
 

Som U13 skall det ges möjligheter för spelare att träna med äldre åldersgrupper. Detta ska dock alltid 
ske i samråd med ledarna. Spelarna skall vara mottagliga både såväl fysiskt som mentalt och detta är 

upp till ledarna att slutgiltigt bedöma.  

 
Bra exempel på nivåanpassning 

- Två individer som är jämnstarka kör mot varandra på en sida, bredvid dessa två kör två andra 
individer som inte alls är på samma nivå. Det innebär att alla som kommit långt är INTE på 

samma sida men varje individ kör mot jämbördigt motstånd. 
- Ibland kan man köra bara position vis och andra gånger blanda. Detta gör att grupperna 

förändras hela tiden. 

- Tänk igenom grupperna innan träning för att göra allt snabbt och smidigt och inte låta någon 
känna sig utvald eller utpekad 

 
Sämre exempel på nivåanpassning 

- Fasta grupper med alla starka på en sida och svagare på andra sidan. Grupperna byts inte 

överhuvudtaget mellan träningarna. Detta är entydigt med toppning och accepteras INTE. 

3.2 Passningar 
 

 Träffsäkerhet. 
 Studspass. 

 Hoppassningar. 
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 Stötpass. 
 Juggepass (armen i högt läge  Använd handled). 

 Enkla inspel i lucka. 
 Löppass i uppspel. 

 Träna på att använda båda händerna. 

3.3 Genombrott 
 

 Steg-i-sättning (vanlig) och omvänd steg-i-sättning. 

 Skottfinter (Notera  - Bortglömd fint som är effektiv. En bra skottfint räcker långt) 
 Sök luckan (Notera  - Prata alltid om att spelaren ska söka luckan istället för att ”gå rakt på 

försvararen”). 
 Kroppsfinter. 

 Kullager (Notera – Svår fint att lära ut. Ta hjälp vid osäkerhet). 

3.4 Försvarsspel 
 

 3-2-1 och 6-0 försvar. 
 Individuell teknik. Till exempel hur man motar ett genombrott. Stå på skottarm. Tackla – Låsa – 

Pressa. 

 Hur löser vi övergångar? 
 Armar högt (Notera – Det är många spelare som INTE spelar försvarsspel med händerna högt i 

grunden. Viktig att lägga fokus kring detta). 
 Stöta och säkra (Notera – Grunden för försvarsspel). 

3.5 Anfallsspel 
 
 Rörelser med och utan boll. 

 ALLTID fötterna mot mål. Tänk på djupet. 

 Anfallstänk mot 3-2-1 samt 6-0 försvar. 
 Samarbetet med M6 och 9M (Notera – Viktigt att börja prata om detta i god tid. Det är svårt och 

tar långt tid att utarbeta ett gott samarbete med linjespelaren). 

3.6 Uppspel 
 

 Positioner i fas 1 spel. 
 Positioner i fas spel 2 – Samarbete K6 och Y9. 

 Släpp och spring – Hela tiden var i rörelsen – Tänk på bredd och djup. 

3.7 Målvakt 
 
 Hitta rätt position i målet. Få in skottarmen mot kroppen. 

 Paradteknik lära sig grunderna för rätt parader i olika positioner. 
 Mycket styrda skott för att få in rätt teknik (Inte för snabbt mellan skotten prioritera tekniken hos 

MV). 

 Följa bollen med blick ända tills räddning görs. 
 Påbörja fysisk träning bålträning. 

3.7.1 Målvaktsparader 
 
 Höga skott 

- Korta hörnet: 1 hand stående. 
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- Långa hörnet: Få in positioneringen en hand.( kolla så att MV inte sjunker ned efter utfall) 

även om det är kort MV jobba in rätt teknik försök med att flytta MV i positionering istället för 
att fuska med tekniken. 

 

 Mellanhöga skott  
- Händerna skall användas så mycket som möjligt.  

 
 Låga skott   

- Hand och fot sträva efter att MV är stående  

- Tekniken måste vara individuell, vad som känns bäst. 
 

 Utkast - Börja träna på långpassningar så att man kan kasta till halva plan.   
 Koordination, smidighet, styrka, spänst 

 Delta som utespelare. 

3.8 9M 
 

 Hoppskott med armen högt på ett, två och tre steg. 
 Avstämt skott med armen högt på ett, två och tre steg. 

 Löpskott med armen högt (över försvararen) på ett, två och tre steg.  

 Löpskott med armen mittemellan (runt försvararen) på ett, två och tre steg. 
 Hoppskott på ett steg med uppbackning (öva tajming). 

 Vikskott (Börja långsamt och stegra farten). 
 Öva träffsäkerhet och placering av skotten.  

3.9 V6-H6 
 
 Kantavslut med armen högt. 

 Lobb med armen högt (Notera  - Öva in att spelaren har armen högt och sedan lobbar när armen 

fortfarande har hög position). 
 Öva på att starta nere från ”struten”. 

 Öva på avslutsvarianter och repetera tills K6 blir riktigt säker på två avslutsvarianter (Behövs inte 
flera i denna ålder!). 

3.10 M6 
 
 Vändning med upphopp tillsammans med skott åt båda hållen. 

 Vändning med armen i högt läge. 
 Kort ablock rörelse (motrörelse – Notera – förtydligande vid genomgång). 

 Samarbetet med 9m – Spärra med bröst/rygg – ”ryss” – ablock.  

3.11 Fysisk träning 
 

 MAQ-träning. Se bilaga ”MAQ Träning” 
 Knä- och axelkontroll. Se bilaga ”Knä och axelkontroll” 
 Löpträning. 

 Kroppsbelastade styrkeövningar.  
 Rehabövningar för axlar. Se bilaga ”Knä och axelkontroll” 

3.12 Övrigt 
 
 Attityder – Uppträdande mot sina egna lagkamrater men även utåt. Tänk på att laget 

representerar HK Aranäs. 

 Viktigt med sociala aktiviteter som inte handlar om handboll för att utveckla individen. 
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 Sammanslagning av grupperna Onsala och Kungsbacka sker senast i U13. För mer information se 

bilaga ”Sammanslagning” 

3.13 Cuper 
 

 Aranäs Open. 
 Bohus Cup. 

 Partille Cup. 

 Eventuellt en övernattningscup. Till exempel Lundaspelen eller Hallbybollen. 
 

Om möjlighet finns att åka med två (2) eller fler lag skall dessa lag vara så jämna som möjligt. 
 

Notera: Var återhållsamma med antalet cuper, om man åker på för många blir det inget 

intressant och roligt att se fram emot kommande år. Detta kan motverka syftet att bibehålla så 
många spelare som man kan så högt upp som möjligt i åldrarna. Gör istället de cuperna ni åker 

på till en riktigt rolig upplevelse. Om ni är osäkra kontakta gärna Sportrådet. 

 


