
   

2-2 uppställning på miniplan 
 

Ett förstadium till 3-3 försvar på storplan 
 

Grunder: 

Fokus bör ligga på den indviduella försvarsprestationen. Spelarna bör börja träna på att snedställa, 

jobba mot bollarm, jobba fötter, styra anfallaren och sno boll. Både i luften och studsen. Framförallt 

att våga ta kampen.  

Försvarsspel går ut på att minska tid och yta för anfallaren. 

3-3 UPPSTÄLLNING  

I grunduppställningen arbetar tre spelare innanför egen frikastlinje och tre spelare utanför 

frikastlinjen.  

Spelarna benämns: Höger bak, mitten bak, vänster bak, höger fram, mitten fram, vänster fram 

 

Grundprincipen för försvaret är att alla spelarna tar var sin zon. En viktig individuell försvarsteknik är 

att kunna de tre Ö:na, (överlämna - överta -överblick) av anfallaren i sin zon. 

HB, MB och VB skall ta 1/3 var av området mellan 6m och 9m linjen. 

HF, MF och VF skall ta 1/3 var av området utanför 9m linjen på egen planhalva. 

 

 

 

 

 



   
 

 

 

2- 2 Uppställning 

2-2 uppställning är ett förstadium till 3-3 försvar. Tankesättet i de båda försvaren är densamma men 

med lite få ändringar då miniplanen är mindre och det är färre spelare på den.  

Syftet med 2-2 försvar är att lära spelarna zon försvar, något man bör kunna som lite äldre, få dom 

att jobba på stora ytor då stora ytor innebär hårdare arbete och kräver mer kunskap. Ju oftare jag 

hamnar i en man- man situation, desto bättre behöver jag vara/ blir jag som försvarsspelare. Jag 

måste kunna stoppa boll, jobba fötter och ”ta kampen”. Dessutom lär vi spelarna att samarbeta och 

”läsa spelet”- dvs jobba med spelförståelse. Det är också väldigt kul att få röra mycket på sig, få jobba 

hårt och tänka. 

Resultatmässigt tvingar detta försvar anfallarna att slå längre passar, att de begränsas i tanketid och 

utrymme samt att om de tar sig förbi en spelare så kommer nästa komma dit. 

I grunduppställningen delar vi in planen i 4 zoner, 2 som jobbar bak och 2 som jobbar fram. Spelarna 

benämns som Höger resp Vänster bak och Höger resp Vänster fram. 

 

2-2 uppställning är ett zonförsvar. Oavsett vad som händer i din zon är du ansvarig.  

Varje spelare ska vara så nära bollen som möjligt i sin zon. Där Zonerna korsar varandra kallar vi för 

gråzon, där måste spelarna hjälpas åt.  

Om en anfaller byter zon förespråkar jag att försvararen följer med sin anfallare. Man får aldrig 

hamna utan uppgift! Tappar man spelaren i sin zon måste man snabbt springa efter denne för att 

inte lagkompisen ska hamna med 2 spelare i sin zon. 

Anfallsmässigt förespråkar jag att de som spelar fram i försvaret blir ”kanter” och de som spelar bak 

blir ”9M”.  

 



   
Viktigast att komma ihåg är att det är barn vi tränar! Låt dom använda fantasin för att lösa 

situationer och styr inte för mycket, framförallt inte i anfall. Deras utgångsposition kan vara styrd 

men sen måste de få röra på sig. Låt alla testa alla positioner, oavsett hur bra dom lyckas. 

  



   

Praktisk träning av 2-2 
Vi använder oss av hel- del- hel metod 

 

1. Dela upp planen i 4 zoner med hjälp av koner 

- Låt 4 försvarare jobba mot 4 anfallare. Anfallarna får endast passa bollen från vänster till 

höger osv och försvararna jobbar som dom ska. Försvaret får inte bryta boll eller ta kampen. 

De ska öva på att stå på rätt ställe- så nära bollen som möjligt i sin zon. 

- Låt anfallarna passa bollen hur de vill. Försvaret jobbar på samma sätt 

- Ibid men u får anfallarna gå på genombrott/skott och försvararna får ta kampen 

 

2. Jobba med den individuella försvarstekniken 2 och 2. Anfallaren håller i bollen som att hon 

vill skjuta. Försvararen jobbar upp mot henne och övar på: 

- Snedtällning 

- Ta bollarm 

- Slajda/ styra 

 

3. Vi tar med oss det vi gjorde i förra övningen men ställer upp HF och VF samt två 9m led. 

Spelaren springer fram/får en passning och går på genombrott/skott. Försvararen stoppar. 

 

4. Ibid men nu spelar de två 9M tillsammans. Låt dom spela fritt. Försvaret jobbar i sin zon och 

försöker stoppa anfallarna efter föregående teknik/taktik. Denna övning kan vara lite för svår 

i början. 

 

5. 4 mot 4. Match mot 1 mål alt 2. Att köra mot ett mål skapar mer lugn och metodik. När 

spelarna har mer koll på försvaret kan man köra 2 mål. Vi är tillbaka där vi började. 


