
 Klubbteknik och klubbval 
 

 

Rätt storlek på klubban 
 

Gör så här för att mäta ut en ungefärlig längd på din klubba: 

Ställ dig med fötterna ihop och med raka ben. Klubban ska då nå ungefär till naveln om du håller den 

lodrätt upp från golvet. Vilken längd klubban ska ha är dock mycket individuellt och mätningen ger 

endast en ungefärlig längd. Sportaffärerna och klubbtillverkarna har tabeller för vilken längd man ska 

ha.  Det bästa sättet att hitta rätt längd är att prova sig fram eftersom tillverkarna har olika 

rekommendationer.  

Tänk på att det är vanligare att man väljer en klubba som är för lång än en som är för kort. 

 

Höger eller vänstervinklat? (Leftare eller Rightare?) 
 
Innebandyklubbans blad är vinklat antingen till höger eller vänster. Prova dig fram till vad du föredrar. 
Testa när du skjuter och passar, vad känns mest naturligt? Oftast spelar högerhänta spelare med 
vänsterklubba och tvärt om men det är långt ifrån en sanning.  
Välj right om höger hand är närmast bladet och bollen ligger till höger om dig vid skott/passningar. 
Välj right om vänster hand är närmast bladet och bollen ligger till vänster om dig vid skott/passningar. 

 

Bladets hårdhet 
 
Generellt kan bladets material delas in i hårt, medium och mjukt 
Hårt Ger hårdare skott 
Medium 
Mjukt Ger bättre bollkontroll 
 

Skaftets styvhet 
Hur mycket skaftet böjer sig (flexar) under olika belastningar är måttet på deras styvhet. Ett högre 
värde betyder mjukare klubba. 
 
Styvhet Flex 
Styv 23-29mm 
Medium 30-38mm 
Mjuk 39mm -> 
 
En tyngre spelare vill oftast ha ett styvare skaft medan en teknisk spelare föredrar ett mjukare skaft. 
OBS! Innan man blir 15 år har styvheten oftast inge n betydelse eftersom spelarna inte har 
styrka nog för att utnyttja skaftets egenskaper.  
 

Matchgodkännande 
 

Endast klubbor som godkänts av Sveriges  Provnings- och Forskningsanstalt får användas på match.  

Blad och skaft får inte heller komma från olika leverantörer, tänk på detta om man ska byta blad. 

 



 

Hur håller man klubban på bästa sätt? 
 

Håll handen med tumme - pekfingergrepp över bladets rygg och sedan för handen rakt upp till 

knoppen. Den översta handen ska omsluta knoppen. 

Den andra handens placering beror på vilket moment spelaren skall utföra. 

 

 
 

Om en spelare inte håller på knoppen så kan det betyda att klubban är för lång eller att klubbans 

knopp är för tjock 


