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RÖD TENNIS – Nivå 2

✓ Mål:  
o God balans, kontroll, 

träff

✓ Röd/Gul boll, steg 3 
på minibana

✓ Racket storlek  
23-25

GRUNDSLAG

Teknik:

Forehand och backhand

• Börja lära sig slå med överskruv 
• Klara av att hålla bollen i spel >30 gånger över nät, med 

överskruv och grundslags teknik, utan tränare 
• Cirkulär bak sving

Rörelseschema:

Grundslag från 
utgångsställning:

• Klara av att slå forehand i öppen fotställning i ytter lägen 
• Växla mellan parallell och öppen fotställning på rätt bollar och 

lägen 
• Kunna röra sig i djupled både bakåt och framåt, med enkelt 

rörelseschema 
• Klara av att komma tillbaka till rätt position i banan efter varje 

slag, med sidosteg och göra ett splitstep

Bollkontroll (utan 
tränare):
• Kunna hålla bollen i spel >50 gånger med 

överskruv 
• Hålla bollen i spel, cross med överskruv >25 

gånger 
• Hålla bollen i spel, raka slag med överskruv >15 

gånger

• Längdkontroll på slagen med överskruv >10 
gånger 

• Riktningsförändring, t.ex. 2 cross / 1 rak 
• Börja lära sig kort-cross

Spelförståelse:

Egen placering i banan (”mitten är inte alltid mitten”) 
• Förstå djupledsspelet

VOLLEY

Teknik:

• Klara av att spela en 1:a volley och vidare fram till 2:a volley 
• Klara tekniken i volley efter attackslag. (först när man klarat tekniken från 1:a till 2:a volley)

Rörelseschema:

• Klara av att spela en 1:a volley med rätt fot fram, röra sig framåt göra splitstep följt av 2:a volley 
med rätt fot fram 

• Klara av att slå ett attackslag med rätt rörelseschema. Stå med sidan mot nätet i attackslaget. 
Hänga kvar med bakre foten/benet i själva tillslaget. Röra sig framåt tajma ett splitstep för att 
sedan spela en volley i balans med rätt fot fram.

Bollkontroll:

• Volley mot volley med avancerad teknik >25 gånger över nät utan tränare 
• Klara att spela en 1:a volley och en 2:a volley och sätta 2 av 3 
• Attackslaget spelas rakt med längd

Spelförståelse Volley och Attackslag
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• Förstå att det är lättare att avgöra bollen nära nät 
• Förstå när man ska attackera på nät och när man ska backa tillbaka till baslinjen

SERVE

Teknik:

Grepp: 
”Continentalt”

• Träna serverörelsen med uppkast 
• Träffa rätt ruta

MOGNAD

• Lyssnar 
• Följer instruktioner och svarar på enkla frågor

MENTALT OCH SOCIALT

• Kan samarbeta med andra barn 
• Förstår när en uppgift är utförd bra / mindre bra


