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Organisation

Trupp: 39st (16 -08or + 23 -09or) 1-3 mv, 33% backar, 

21% centrar och 42% forwards (vi har spelare på alla 

possessioner)

Tränare (på plan): Rickard, Petter, Thomas (mv), 

Conny (fys), Erik, Ola, Fredrik, Magnus.

Ledare (utan för plan): Joakim(manager), Tomas 

(mtrl), Mats (kassa), Annelie (sek. café), Anette (sek. 

café). 

Stöd ytterligare:
-Sekretariat med ljud/ljus (Schemaläggning, kunna 
hjälpa/visa, skapa lite upplevelse kring match)
-Aktiviteter utanför Tävling/Träning (Anordna en / två 
aktiviteter)
-Aktivitet med inkomst = cup, teambuilding, 
uppvärmningströja = sponsor?
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Kalender HT

8/8 Ledarmöte 3 (planering HT)

15/8 Tränings mjuk start för dom som kan (Fys efteråt)

18/8 Föräldrainfo

Sept Regelboken (alla)

2/9 Kickoff hela laget (Teambuilding, säsongen 22/23)

3-4/ Träningsmatcher

10-11/9 Ackerscup (bokat 1 lag)

14/9 Kost&Sömn sista chansen (-09 + -08 som inte gått= 4h utb.) 

17-18/9 Töjnan cup (bokat 1 lag)

30/9 Teambuilding middag (Olearys)

1/10 Seriestart 1 lag i MedelSvår och 1 lag i MedelLätt

Nov Aktivitet
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Kalender VT

2-4 Jan Storvreta cup (1-2 lag sista anmälan i oktober)

Mars Cup / Egen Cup / Träningsmatcher?

21/4 Mästarcupen (-09) Serieslut

Maj Avslutning säsong

Sommarträning.



Enkät svar

- Målvakter: Arvid, Lukas (Måns) samt Maria och Alva men vi behöver se över rotation samt ordentliga 
målvaktsövningar.

- Formationer och possitioner vi strävar efter trygghet och balans.
- Vi försöker undvika måndag och onsdags träningar.

- Grunder skott på försäsong och övningar att ta med sig hem (Dragskott, handledare, precision, quickrealease)
- Fys i försäsong innan träning med fokus på löpsteg, explosivitet, stabilitet. (conny, joakim)
- 45 min hög med fokus intensivt tempo för att klara av hela 15min*3 i match
- Tävla mer på träning, rutin med ombyte 10-15 min innan därefter fys därefter träning.
- Utan för innebandyn vill vi äta mat, gå på match, spela brännboll som exempel.

- 2-2-1 kommer utbildas på.
- Rätt vända i alla situationer.
- Tempo och ork.

Vem håller vilket pass:
Måndag (samling 1845) 1900-2015  Mälaröhallen – Petter, Rickard, Thomas varannan, Conny 50%.
Tisdag (Samling 1715) 1730-1900 Stenhamra – Petter, Rickard (svårt i försäsong), Thomas varannan,, Conny 50%.
Torsdag (samling 1550) 1600-1830 Mälaröhallen – Rickard, Thomas.
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Mål med träning

A. Hög puls träning i 15*3min (utan att tappa precision 
eller humör)

B. Passnings precision i fart (träffa blad i hög fart 
diagonalt över plan)

Resultat på tävling

1. Högt Tempo hela matchen

2. Effektiva i målskyttet

3. Klara av bollinnehav i numerärt överläge

A. Direkt skott från alla vinklar (träffa handboll från slottet)
B. Skott precision i fart (träffa handboll i hög från halva 

halva)
C. Besluta om skott, pass eller hålla boll i anfallzon (rätt 

beslut 5 av 5 ggr.)

A. Hålla i boll 2min i anfallzon 5 mot 4.
B. Spel med point högt och lågt.
C. Använda spelbredden även i 5 mot 5
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Mål med träning

A. Hög puls träning i 15*3min (utan att tappa precision 
eller humör)

B. Passnings precision i fart (träffa blad i hög fart 
diagonalt över plan)

Hur tränar vi
1A Lära känna sig själv pass med 15*3 i 130/140 puls.
1A 1/pass/veckan med 15*3min i högt tempo
1B Lära känna kravet med framförhållning i passen över halva plan. 
Maxlöpning med pass på blad.
1B Passnings övningar en 1/veckan med pass i rörelse.

2A Öva skott från hela slottet med pass från hela zon stillastående 
och med fart (backhand, handled, dragskott, slagskott)
2A Alla övningar utan målvakt körs avslut med träff på ex. handboll.
2B Max löpningar ex. i uppvärmningsövningar med träff på boll.
2C Få boll, vändning, beslut där markering/omarkerad, mv 
felplacering, press på bollhållare eller inväntar en rörelse en är fri.

3B Teori om bredd, djup, point högt/lågt. Spel 5 mot 4 på tid.
3A Hålla boll övningar, gubben i mitten, pass över zoner.
3C Zon övning, starta två mål i anfallszon med anfallande lag.

Övrigt
3mot3 med målvakt
Tempo straffar
Lära av varandra ”raka spelet” ”triangel spel” ”fys” ”snabbhet”???

A. Direkt skott från alla vinklar (träffa handboll från slottet)
B. Skott precision i fart (träffa handboll i hög från halva 

halva)
C. Besluta om skott, pass eller hålla boll i anfallzon (rätt 

beslut 5 av 5 ggr.)

A. Hålla i boll 2min i anfallzon 5 mot 4.
B. Spel med point högt och lågt.
C. Använda spelbredden även i 5 mot 5



Övningsbank 2022/2023:

5 min uppvärmning individuellt (med boll)
2 x 5 min uppvärmningsövningar (hörnen/stjärnan) 
2 x 7 min teknik, skott, pass och utveckling
15-30min Spel (3 mot 3 alt. 5 mot 5)

Våra grundtankar gällande träning
· Kul!
· Utmana på individnivå – olika tempo – samma övningar
· Mycket boll
· Intensivt - tempo
· Så lite köbildningar som möjligt
· Korta genomgångar med uppföljning när någon övning 
fungerar bra alt. mindre bra
· Alla skall uppmuntras att göra sitt bästa
”Vi är här för att ha kul! Hur får vi det? Att alla gör sitt bästa”

Grundövningar/uppvärmning
· Hörnen
· Stjärnan
· 2 mot 1
· Kvadraten – långa pass bakom mål med rörelse, följ bollen
· Avslut, Stora Leksand
. Gubben i mitten
Spelövningar
· 3 mot 3, vilande lag är väggar ca: 2 min – max tre touch/3 sek 
(3-planer)
· 5 mot 5 … 1,5 min (gärna i ordinariefemmor eller samma som vi 
förväntas spela med till helgen)
. 5 mot 4, 5 mot 3
Utvecklande Pass/Skott
· Spindeln (vid färre spelare så tycker de att den här är riktigt kul 
då Kevin Haglund körde den på camp)
· Övning 8 (kan bli rörig vid byte av kö)
· Övning 12
· Övning 76
. Nicklas 1 och 2
. Halv halvcirckel med passare
. Lång stolpkamp
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