
Guide till träningsnivåer Padel
Träningsnivåerna är framtagna för att vi ska få så hög kvalitet på träningen som möjligt. Var ärlig och ranka 
dig själv något lägre än du tror så hamnar du rätt. I alla kurser kommer vi jobba med grunderna både tak-
tiskt och tekniskt. Det blir progressivt svårare per kurs och det blir mer fysiskt och mer avancerade övningar.  

Målsättningen är att du efter avslutad kurs ska kunna avancera till nästa nivå. För att avancera uppåt  
rekommenderar vi att du spelar minst ett tillfälle utöver kursen per vecka.

NYBÖRJARE 1
Nivå: Matchi 1-2. För dig som inte spelat så mycket än. Vi lär oss regler och spelets grunder både taktiskt 
och spelmässigt. Det kommer vara stort fokus på grundslagen. Forehand, backhand, volley, lobb, smash, 
serve och spel med väggar. Ni kommer också få massor med taktiska tips längs vägen.

Målsättning: Att lära sig spela padel som det ska spelas. Sätta tekniken i alla grundslag och ta med sig 
denna kunskap in i matchspel.   

NYBÖRJARE 2 
Nivå: Matchi 2-3. För dig som spelat padel men inte lärt dig grunderna. Du är van vid racketspel av något 
slag. I övrigt är det samma upplägg som Nybörjare 1 där vi fokuserar på grundslag och taktik. 

Målsättning: Utöka kunskapen om grundslagen. Kunna spela längre bollar med kvalitet och tanke. Positio-
nera sig rätt på banan tillsammans med din partner.   

MEDEL 1 
Nivå: Matchi 3-4. För dig som är på väg att bli en hygglig spelare eller som spelar mycket på denna nivå, 

är nöjd med ditt spel men vill utöka kunskapen på banan och få en bredare arsenal av slag. Vi börjar med 
grundslagen men berör också mer specialslag i slutet av kursen såsom bandeja och chiquita. Racketvana 
är förstås ett måste. Fysiskt är det fortfarande relativt lågintensivt men vi kommer fokusera en del på spelet 
med galler och glas. 

Målsättning: Framför allt att kunna slå grundslagen på ett helt korrekt sätt.  Kunna förstå vad som händer 
på planen och varför. Som en smartare och säkrare spelare med mer kunskap om både teknik och taktik 
kommer du njuta av sporten på ett högre plan.

MEDEL 2 
Nivå: Matchi 4-5. För dig som spelar padel på medelnivå och som är i bra fysisk form. Kursen är ganska 
lik Medel 1 men med fler spelövningar och med lite mer fokus på specialslagen. Här kommer du få jobba 
hårdare i försvaret och lära dig ännu mer om väggarna. Givetvis får du också en grundlig genomgång av 
grundslagen.

Målsättning: Precis som Medel 1 men med mer fysisk träning och något mer fokus på försvar och specialslag.



MEDEL 3
Nivå: Matchi 5-6. För dig som siktar på att höja ditt spel till en annan nivå. Stor fokus kommer att vara på 
specialslagen och att implementera dessa i spelet. När och hur slår du bandeja, vibora, placeringssmash 
och hur varierar du slagen på bästa sätt för att vinna poängen. Tempo, försvar och taktik ingår förstås och 
vi jobbar med spelövningar samtidigt som vi justerar tekniken. Förbered dig för en fysisk träning. Och kom 
ihåg. Tålamod, tålamod, tålamod. 

Målsättning: Ta klivet upp en nivå efter denna kurs. Med fler slag i bagen och med ett säkrare spel mixat 
med ett bättre försvar och mer kunskap kommer du kunna ta dig an spelare som du inte haft en chans mot 
tidigare.  

MEDEL 4 
Nivå: Matchi 6-7. För dig som är riktigt duktig. Du tror kanske att du är på gränsen till en 8 på Matchiskalan 
men om du tänker efter har du mycket att lära. Kursen är samma som Medel 3 men med bättre spelare. 
Fokus här är fortfarande kontinuitet i allt du gör. Säkrare slag, mer variation, bättre tempo. Chiquitas för att 
vinna nät, vassare volleys med mer spin, viboras och bandejas. Kanske smygtittar vi lite på kicksmashen 
och jobbar in en kvalitativ stoppboll också. 

Målsättning: Att bli den spelare du trodde du var. Förhoppningsvis ser du hur mycket mer som finns att lära 
i denna komplexa sport. Kanske är det dags att testa vingarna och börja tävla eller om du redan gjort det, 
växla upp en klass för att se var du står.

AVANCERAD NIVÅ 
Nivå: Matchi 7 och uppåt. För dig som tävlar och spelar mycket och som vill ta ännu ett kliv. Du vet själv 
vad dina svagheter är och vi går in på små detaljer i spelet för att förbättra dem. Rörelsemönster på banan, 
tempo, taktik och även små justeringar i teknik kommer vi jobba med. Vi spelar mycket och går in och analy-
serar vad som hände i bollarna och varför. Mycket fokus ligger också på tålamod i spelet samt att få säkrare 
och bättre kontinuitet i overheadspelet.  

Målsättning: Att med små men bestämda steg bli bättre allround i alla delar. Kan vi förbättra dig några pro-
cent både tekniskt och taktiskt gör det stor skillnad på banan. Träning ger färdighet och du kan efter denna 
kurs gå in i matchspelet med högt självförtroende.


