
Ideer til coaching af børn 



Der må coaches ved opholdet ved 11 point og i forbindelse med 

nyt sæt. Overvej om det vil gavne dit barn, at du coacher det. 

Hvis ja, så er her ideer til det. Hvis 2 klubkammerater mødes skal 

der inden kampen aftales, om der skal coaches.

Som udgangspunkt forsøger et barn altid at gøre sit bedste i en 

kamp. Som træner eller forælder skal tilgangen være positiv og 

også have fokus på det, der lykkedes for barnet. En rolig tilgang 

virker smittende på barnet.

Der skal fokuseres på 1-2 ting som spilleren kan arbejde med i en 

kamp. For mange fokuspunkter forvirrer mere end det gavner. 

Spilleren kan ikke nå at lære ny teknik eller benarbejde og 

omsætte dette. 

Som forælder skal man være opmærksom på at det kan være er 

svært at coache sit eget barn. Her kan man med fordel overlade 

coachingen til en anden voksen, som barnet er fortroligt med. 

Gør det lettere for andre at tage over, ved at beskrive 

fokuspunkterne kort og præcist lige inden coachingen. 

Lad én person coache. Barnet bliver forvirret, hvis der både er 

mor/far eller forælder/træner

Sørg altid for at tilbyde barnet vand under coaching.

Overhold den tid der er afsat. (maks. 60 sek. ved 11 point og 120 

sek. mellem sættene)

Mød barnet på banen eller tæt på under coaching.



Følgende områder omkring spilleren kan der fokuseres på:

• Spillerens placering ved serv og modtagning – mangler der 

længde på singleserven kan spilleren træde et skridt frem – 

serves der ud over baglinjen kan spilleren træde et skridt 

tilbage. Står spilleren for langt fremme/tilbage, når der 

modtages serv. Vær rolig ved serven. Ret evt. lidt på 

fjerbolden, hvis pulsen er høj. Husk at holde ketchen op ved 

modtagelse af serv.

• God længde på slagene under duellerne 

• Brug af hele banens bredde

• Variation i spillet – korte/lange bolde – lige 

bolde/krydsbolde. I single kan 2 -3 clear i samme hjørne 

være guld værd. 

• Kom tilbage til banens midte efter slag/tilbage til 

spillecentrum

• Afpas graden af offensive og defensive slag. F. eks modtag 

doubleserven med overhåndsslag. De fleste server i double 

kan med fordel være korte. Ikke for hurtigt forsøge at afgøre

bolden – ikke smashe på alt. 

• Opmærksomhed og koncentration på egen bane



Følgende områder omkring modstanderen kan der fokuseres på:

• Spiller modstanderen med højre eller venstre hånd – som 

hovedregel har de fleste svært ved at slå gode slag fra 

baghåndssiden

• Spil ikke direkte til modstanderen – placer bolden udenfor 

din modstanders rækkevidde.

• Hvor placerer modstanderen sine bolde – bruges der 

vaneslag?

• Har modstanderen svage punkter – eks. vis svært ved at 

komme frem efter slag fra baglinjen.

• Bryd modstanderens naturlige løbebane – spil i trekanter (se

her eks. på halv bane)


