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Det är meningen att utföra teknikmärket som en del av handbollsspelarens vardagliga 
träning. Det är meningen att utföra övningarna på träningar under tränarens ledning. Man 
behöver inte gå igenom alla övningar på en gång så att det inte blir onödigt stående, utan 
om träningens tema är t.ex. passningar, kan man reservera en del av träningen för 
teknikövningarna inom passningar. 
 
Teknikövningarna man utför på träningar är inte fast från centimetrar och 
hundradelssekunder, man behöver inte vara småpetig. Om du tycker spelarens prestation 
i en övning är värd ett märke, ge märket åt spelaren. Studera de olika övningarna 
omsorgsfullt så att du kan bedöma dem. 
 
Övningarna är delade i fyra huvudgrupper: 1. Passningar, 2. Kast, 3. Bollkontroll och 4. 
Kontroll av bollen och kroppen. I varje grupp finns det många övningar, och i alla dem 
finns brons, silver och guldnivå, i vissa finns också en guldbollnivå. Prestationerna skall 
man skriva ner i Teknikpasset. Teknikpasset finns tillgängligt både på svenska och finska. 
När en spelare uppnår bronsmärkets nivå, sätter tränaren in ett märke i spelarens 
Teknikpass vid rätt ställe. Man kan beställa Teknikpass från Handbollsförbundet 
(kontaktuppgifter nere på sidan). 
 
Det är inte meningen att som E-junior klara av att få ett guldmärke i alla övningar, utan 
meningen är att man hela tiden skulle ha något att uppnå. Som C- eller B-junior är det 
normalt att uppnå guldnivån. För yngre juniorer räcker det oftast att nå bronsnivån. 
 
När spelaren har uppnått guldnivån i alla övningar, skall man skicka Teknikpasset till 
Handbollsförbundet. Spelaren får ett guldigt ”Tekniikkakingi”-tygmärke, som han/hon kan 
sätta fast på sin spelskjorta. Det är en skicklighetsmätare och berättar att spelaren vill 
träna och utvecklas. 
 

LYCKA TILL! För ytterligare information:  

Annamari Jääskeläinen 
Ungdomsansvarig 
Finlands Handbollförbund 
annamari.jaaskelainen@finnhandball.net 
044-559 6035 

mailto:annamari.jaaskelainen@finnhandball.net
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Passningsskicklighet 

 

Brons:  

Spelaren står två (2) meter från väggen. Man kastar bollen i väggen och fångar den 

med en hand. Man får inte hjälpa att fånga bollen med någon annan kroppsdel än 

handen, t.ex. axeln eller bröstkorgen. 

Prestation: 10 passningar.  
 

 

  
Man passar bollen i väggen och fångar den med en hand.  
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Silver:  

Spelaren står två (2) meter från väggen. Man kastar bollen i väggen 10 gånger i sträck 

med höger hand och efter det 10 gånger i sträck med vänster hand. Man måste fånga 

bollen med samma hand som man har kastat den. Man får inte hjälpa att fånga bollen 

med någon annan kroppsdel än handen, t.ex. axeln eller bröstkorgen. 

Prestation: 10 passningar med höger och 10 passningar med vänster hand.  

 

 
Spelaren passar och mottar bollen med samma hand, ena handen i taget. 

 

 

 

Guld:  

Spelaren står två (2) meter från väggen. En boll. Man kastar bollen i väggen med 

höger hand och fångar den med vänster – kasta med vänster och fånga med höger 

osv. 20 gånger i sträck, höger och vänster turvis (10 med höger och 10 med vänster). 

Man får inte hjälpa att fånga bollen med någon annan kroppsdel än handen, t.ex. 

axeln eller bröstkorgen. 
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Guldboll:  

Spelaren har två bollar. Avståndet till väggen är 2 meter. Bollarna kastas turvis i 

väggen med vänster och höger. Man får inte hjälpa att fånga bollen med någon annan 

kroppsdel än handen. Bollarna fångas alltid med samma hand som de har kastats 

med. Båda bollarna skall kastas i väggen och fångas 10 gånger, alltså sammanlagt 20 

passningar. 

Övningen skall klaras av på 25 sekunder. 

 

   
Passning och mottagning turvis med höger och vänster 

 

 

Guldboll Plus:  

Samma som föregående, men bollarna kastas i väggen samtidigt med båda händerna 

sammanlagt 10 gånger. Övningen skall klaras av på 14 sekunder. 
 

 

                         
 

Om du klarar av Guldboll Plus, kan du gratulera dig själv! 

Utmaning: Prova göra alla ovan nämnda övningar på ett ben, testa båda benen. Om du lyckas med 

det, prova att stå på en bänk eller ett balansbräde och göra samma övningar. 
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Öppningar från målvaktens område 

 

 

Man passar långa öppningar från målvaktens område ut på planet in i rutor eller 

lådor. Man kan använda t. ex. långa bänkar) som är 3 x 3 m. Första rutan är från 

målvaktens område sett på planets första halva på högra sidan och den andra är på 

planets andra halva på vänstra sidan. Rutorna kan också vara tvärtom placerade. 

 

Spelaren har 10 bollar var som helst på ändlinjen (också målsträcket). Spelaren startar 

från målvaktens 4 meters sträck, hämtar en boll från ändlinjen och kastar den inifrån 

målvaktens område in i någondera rutan ute på planet, så att det blir 5 bollar i varje 

ruta. 

 

Övningen skall klaras av på 45 sekunder. Övningen är slut när den sista bollen har 

träffat rutan eller när 45 sekunder gått.  

 

Brons: 6 bollar i rutan  

Silver: 8 bollar i rutan 

Guld: 10 bollar i rutan 
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Rutornas avstånd: Första rutans övre sida skall vara på mittlinjen och högra sidan 

skall vara 3 meter från sidolinjen. Den andra rutans bakre sida skall vara vid 9 meters 

sträcket och vänstra sidan skall vara 3 meter från sidolinjen. 

 

 Tips: rutornas gränser kan tejpas t.ex. med målartejp och markeras med 

koner eller man kan också använda 4 långa bänkar som en låda.   Bollen 

skall träffa helt och hållet innanför gränserna. En boll som 

landar på tejpen är alltså inte inne i rutan, och räknas inte som ett poäng. 

En boll som stutsar ut från bänkens kant räknas inte heller.  

 

 

 
 

 

OBS! Avstånden ovan gäller endast på ett fullstort plan (20 x 40 m). Kolla bilden. 

 

Fullstort plan 

 

 

 

   3 m 

    9 m sträck 

    

 

  3 m 

                  3 m 3m 

                             

 

                                        3m 

 

 

   3 m 

 

 

      Start från 4 m sträcket 

 

    

 

Bollarna kan alltså vara var som helst på ändlinjen, också på mållinjen.  

 



Teknikpasset i handboll  Finlands Handbollförbund   

På mindre plan är avstånden följande: 

 

1. ruta: undre sidan 17 m från ändlinjen. Avståndet från sidolinjen 3 m  

2. ruta: undre sidan 8 m från ruta 1. övre sida och 11 m från undre 

sidan. Avståndet från sidolinjen 3m 

 

 

  Litet plan 

  

 

                3 m  

 

 

                                           8 m 

   3 m 

 

 

                                                         17 m 
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Precisionskast 
(man använder fyra band för att bilda en 60 x 60 cm fyrkant i varje hörn av målet) 

 

Bollen skall kastas i mål 8 gånger, turvis i varje hörn i ordningen vänster nedre hörn, 

vänster övre hörn, höger övre hörn och höger nedre hörn osv. Bollarna ligger var som 

helst utanför 9 meters område, spelaren tar en boll i gången och kastar den i mål. 

Bollen får träffa bandet på väg in i målet. Bollen får gå in i målet via marken, men 

man får inte rulla in bollen längs med marken. Övningen skall klaras av på 22 

sekunder. Man får poäng för varje boll som går i mål i rätt hål. Kastavståndet är 6 m. 

Poängen avgör vilket märke du får. 

 

 Brons: 6 träffar 

 Silver: 7 träffar 

 Guld: 8 träffar 

 

                  
Hur man bygger målet: häng två rep i ribban (använd som vikt t.ex. 2,5 kg tyngd så 

att repen hänger rakt neråt) och två från stolpe till stolpe. Man kan också använda 

gummiband. Som resultat får du en 60 x 60 cm fyrkant i varje hörn. Det är lätt att 

mäta 60 cm, om de typiska ”ränderna” finns målade på stolparna. En rand är 20 cm. 

Se bild. 
 

                        60 cm 

                    60 cm      2                    3  Ordning för kasten: Vänster nedre hörn, 

    vänster övre hörn, höger övre hörn och 

    höger nedre hörn 

1                  4 

                  
                                 60 cm 
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Kantskott  

(görs bara från ena sidan, den ”bättre sidan”)  

 

 

Brons:  

Spelaren står vid planets hörn, tar tre (3) steg, hoppar in på målvaktens område och 

kastar bollen i mål. Bollen skall gå i mål i luften (ingen studs via golvet). 

Krav: 6 kast 6 mål.  

Upphoppet skall ske före 6 meters linje. Ingen målvakt.  
 

 
Start från planets hörn, tre steg och hopp mot målet. Upphopp före 6 meters linjen.  
 

 

 

Silver:  

Samma som föregående, men spelaren tar två (2) steg mot målet och kastar bollen i 

mål. Bollen skall gå i mål i luften.  

Krav: 6 kast 6 mål.  

Upphoppet skall ske före 6 meters linje. 
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Guld: Samma som föregående, men farten tas från planets håll. Man lägger ut en kon 

på 6 meters linjen två meter från ändlinjen (man meter 2 m längs med 6 meters 

linjen). Man utför 6 kast, tre av kasten görs med vänster fots upphopp och tre görs 

med höger fots upphopp. 

Man tar fart med tre steg från sidolinjens och 9 meters linjens skärningspunkt, eller 

närmare konen. 

Se bild. Upphopp skall ske före 6 meters linjen. 

Krav: 6 kast – 6 mål.  
 

          2 m  

     

       X 

 

 

 

 

 X = startplats 

 

  
     
Man tar farten från planets håll i samma linje som konen är. Man börjar med att göra en båge mot mitten, så 

att man sedan kan göra vinkeln att kasta så stor som möjligt när man hoppar upp. Före kastet skyddar man 
bollen med båda händerna nära kroppen (bild t.h.).  
 

  
När man kommer från planets håll är det viktigt att också kunna hoppa upp med ”fel” fot (kasthandens sidas 

fot) för att göra vinkeln att kasta så stor som möjligt. Då sträcks också handen utåt för att få en bättre 

kastvinkel.  



Teknikpasset i handboll  Finlands Handbollförbund   

 

Guldboll:  

Spelaren står med ena foten på ändlinjes och 6 m linjens skärningspunkt och kastar 

bollen i mål. 

Man utför 5 kast med höger och 5 med vänster fot på skärningspunkten. Bollen får 

också gå i mål via marken. Spelaren får fälla sig ner i marken efter kastet. 

Krav: 10 kast, 8mål. Av tio kast kan två kast utföras med ett s.k. screw-kast (sätta 

skruv på bollen).  

 

 

  
Spelaren kan luta sig utåt och fälla sig samtidigt som han/hon kastar.
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Centerkast 
 

 

Brons:  

Utanför 6 meters linjen, rakt framför målet (vid 7 meters linjen) tejpas en 50 x 50 cm 

box (avståndet: 6,00 m – 6,50 från målet) i vilken spelaren står jämfota med fötterna 

på axelbredd och tittar mot målet. Spelaren tar en boll i handen, hoppar jämfota upp i 

luften och kastar bollen i mål sammanlagt 8 gånger. Bollarna är placerade så nära 

boxen att spelaren kan nå dem utan att hamna stiga ut ur boxen. Målet är indelat på 

samma sätt som i precisionskastövningen och kasten utförs i samma ordning medsols 

med start från det vänstra nedre hörnet. 

 

OBS! Kolla att spelarens tår är riktade rakt mot målet före varje kast! Ifall tårna inte 

är riktade rakt mot målet, så godkänns kastet inte. Hela övningen skall klaras av på 35 

sekunder. 

Krav: fem av åtta kast skall träffa rätt hörn (5/8).  
 

                         

                                     2                   3  Ordning för kasten: Vänster nedre hörn, 

                       vänster övre hörn, höger övre hörn, 

    höger nedre hörn 

 1                  4 

                                            

 

 

        
  Jämfota upphopp         Fötterna rakt mot målet före varje hopp.  
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Silver:  

samma som föregående, men kravet är sju av åtta kast i rätt hörn (7/8) 

 

Guld:  

samma som föregående, men starten är med ryggen mot målet. Spelaren hoppar 

jämfota upp, vänder 180 grader och kastar bollen i mål från luften. Spelaren skall 

vända sig 4 gånger åt vänster och 4 gånger åt höger. Bollen får kastas fritt i vilket 

hörn som helst.  

Krav: sju av åtta kast i hörnen (7/8).  

 

    
Start jämfota med tårna mot det motsatta målet.           Man måste också kunna vända sig åt kasthandens sida. 
 

OBS! Kolla att spelarens tår är riktade rakt mot det motsatta målet före varje kast (se 

bild t.v.). Ifall tårna inte är riktade rakt mot det motsatta målet, så godkänns kastet 

inte. Hela övningen skall klaras av på 40 sekunder. 

 

Guldboll:  

samma som föregående (guld), men kravet är åtta av åtta kast i vilket som helst 

hörn (8/8).  
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Studsning 
 

 

Brons:  

Spelaren studsar bollen turvis med vänster och höger hand sammanlagt 20 gånger i 

sträck. Höger, vänster, höger, vänster osv… Spelaren skall vara i rörelse hela tiden. 

 

 Rörelsen kan ske åt vilket håll som helst när man studsar.  
 

 

Silver:  

Spelaren sätter ner sig på golvet (fötterna rakt framåt då man sitter) och stiger upp 

samtidigt som man studsar bollen kontinuerligt. Man utför övningen 4 gånger i 

sträck, två gånger studsar man med höger och två gånger med vänster.  
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Guld:  

Spelaren sätter sig ner (fötterna rakt framåt), stiger upp, lägger sig på rygg, stiger 

upp, lägger sig på mage och stiger igen upp samtidigt som man studsar bollen 

kontinuerligt. Man utför övningen med både vänster och höger hand. 

 

 

  
Sitta (upp t.v.), ligga på rygg (upp t.h.) och ligga på mage (ner)  

 

 

 

Guldboll:  

Spelaren sätter sig ner, stiger upp, lägger sig på rygg och stiger upp medan han/hon 

kontinuerligt studsar två bollar. Man utför övningen en gång.  
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Dribbling  

 

Före man utför övningarna skall man bygga upp banorna enligt instruktionerna. 

Märkeskäppar är det bästa, men också koner funkar, helst minst 40 cm höga. Som 

vägg kan man använda vilken som helst vägg, bara bollen studsar tillbaka jämnt från 

den. 

 

Man dribblar genom banan en gång: Slalom sidlänges, passning i väggen och fånga 

bollen. Efter det backar man studsande tillbaka still startlinjen. Sedan slalom rakt 

framåt, passning i väggen och fånga bollen. Studsa bollen framlänges till målet. 

 

Tiden avgör vilket märke du får. OBS! Både spelaren och bollen skall runda konerna. 

Man skall börja backa genast vid den första konen från väggens håll, och när man 

backar mot startlinjen skall minst den ena foten stiga helt och hållet över 

start/mållinjen. Övningen är slut, när spelaren har sprungit över mållinjen. 

 

OBS! För att få ett märke, skall din tid vara under märkets tid, eller exakt samma.  

Tiden mäts i hundradelssekunder, t.ex. 17,01 s. Det resultatet skulle inte räcka till ett 

silvermärke, men 17,00 s och 16,99 s skulle räknas. I nästa decimaler (tusendelar) 

följer man normala avrundningsregler. 

 

Brons: 22,00 s    

Silver: 17,00 s       

Guld: 14,50 s   

                                           

Guldboll: 14,00 s 
 

 väggen minst 4 m 

 

  

 

              3 m 

                                                                                     Studsningen måste börja senast  

   8m                                                                 2 m   vid första konerna från väggen 

                          

                                                                            

                               1 m 

 

      1 m                                          

                                                

                  Mål                    

                       Start 

                Avstånd 4 m    OBS! Om det inte finns en vägg tillgänglig, använd 

en människa som vägg, som ger tillbaks bollen som om den skulle studsa i väggen.  
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   Slalom sidlänges.    

    Slalom rakt framåt.  

Passning i väggen och fånga bollen. 

  
Studsningen måste börja senast vid den första märkeskäppen.  
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Brons:  

Spelaren hoppar tre hopp mot målet med samma fot och på det sista (tredje) hoppet 

kastar han/hon bollen från luften i mål. Det sista hoppet skall ske före 6 meters linjen. 

Startplatsen är fri. 

 

OBS! Spelarens kasthand skall under hela prestationen vara uppe i kastposition, 

armbågsvinkeln skall vara minst 100 grader. Handen skall t.ex. inte ta fart nerifrån på 

det sista steget. 

Samma band som i kastnoggrannhetsövningen skall vara i målet. 

Man utför övningen 6 gånger; tre med höger och tre med vänster fot. 

 

Krav: fem av sex mål i hörnen, av vilka minst två i övre hörnen. 

Övningen skall klaras av på 40 sekunder.  
 

 

 
Armen skall under hela prestationen vara i minst 100 graders vinkel. På bilden är armen i ca 110 graders vinkel.  

 

 

 

 

 

Armbågens vinkel skall vara minst 100 grader (armbågen lite högre upp än 90 grader)
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Silver:  

Studsa bollen med en hand i armhävningsställning och rulla runt din egen axel, rör 

dig med en hand 360 grader runt dig själv åt båda hållen samtidigt som du 

kontinuerligt studsar bollen med den fria handen. 

 

 

  
Spänn hela mittersta kroppen, det är grunden till varje rörelse. För att kunna röra dig i en cirkel kan 

du hoppa.  
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Guld:  

Spelaren kastar upp bollen i luften  gör en kullerbytta  fångar bollen och kastar 

den i målet. 

Man kan kasta från marken eller luften. Samma band som i 

kastnoggrannhetsövningen är i målet. Upphoppet/stödfoten skall vara utanför 6 

meters området. Startpositionen är fri. Spelaren har fyra bollar klart vid 

startpositionen. 

Man utför övningen fyra gånger, och varje kast skall träffa i ett hörn som man 

bestämt före (se bild). Hela övningen skall klaras av på 35 sekunder. 

  

 

   
Bild t.v. Börja med att vara lite i huk, så att det är lättare att göra kullerbyttan. Kasta bollen upp i luften ca 

1,5-2 m framför dig själv, och kom ihåg att kasta den tillräckligt högt upp så du hinner göra kullerbyttan. 

Kullerbytta (bild t.h.): sätt händerna stadigt i marken och hakan i bröstet (så att du inte slår huvudet i 

marken). Ge fart med fötterna och stöd med händerna.  

 

  
Fånga bollen, stig upp och kasta bollen i mål. Målet är delat i fyra hörn. Bollarna skall kastas i mål i den 
ordningen man bestämt före: vänster nedre hörn, vänster övre hörn, höger övre hörn, höger nedre hörn. 
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Guldboll:  

Samma som föregående, men ett av målen skall göras genom att hoppa 360 grader 

och kasta bollen i mål. Ordningen för kasten är samma som föregående, se bild. 

Övningen skall utföras på 45 sekunder. 

 

 
 

              2                    3  Ordning för kasten: vänster nedre hörn, 

    vänster övre hörn, höger övre hörn, 

    höger nedre hörn 

                  1                    4 

 


