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BOXNINGENS OCH NARVA:s HISTORISKA UTVECKLING 

 

688 f Kristus. Boxning introduceras i antikens Olympiska spel  
393 e k. Avskaffas under Gladiatorperiod i Rom, för stor brutalitet 
1743 Jack Broughton skriver de första engelska reglerna för boxning 
1791 James Figg öppnar ”The Pugilistic Academy” i London  
1866 Marguis of Queenbury upprättar regler för boxning med handskar 
1888 Boxningsfunktionärer erkänns i USA som officiella tjänstemän 
1896 Boxning upptas vid invigningen av Olympiska Spelen 
1904 Boxning första gången med i Olympiska Spelen (St.Louis) 
1904 Kvinnlig boxning som uppvisning vid St.Louis Olympiska Spel 
1930 Narva BK bildas av H Jacobsén, N Andersson och E Habicht 
1935 Narva flyttar till Nalens källare, Olof Palme börjar träna i klubben  
1935 Narvas första storhetstid, SM-guld och internationella framgångar 
1936 Narvas förste SM: Harry Larsson, flugv,  Erik Ågren, brons i Berlin OS 
1952 Klubbens verksamhet troligtvis på sparlåga till 1955 
1955 Nystart i Gubbängen med inriktning på att lösa social problem 
1962 Narvas andra storhetstid, fyra träningslokaler, flera SM-tecken 
1983 Tredje storhetstiden GeeBee-turn: Narva blev bästa klubb efter Sovjet 
1984 OS i Los Angeles med två Narvaboxare, huvudskydd obligatoriskt 
1988 Tävlingslicenser utfärdas för kvinnor, Narvas Lotta R. bland de första 
1993 Narvas fjärde storhetstid Pettersson, bröderna Nieva och Bredler  
1994 Kvinnlig boxning tillåts av amatörorganisationen AIBA 
1996 Narva hotas av nedläggning, räddas av Elin, Therese och Malin  
1998 Första boxningsklubb i världen med eget domän-namn. 
1999 Narvaboxare besöker olika gym i NewYork och tränar hos Gleasons 
2001 16 medlemmar besöker VM i Belfast  
2002 Narva bästa klubb på SM, Elin Thorin Narvas 42:a SM-vinnare 
2002 Lag från Narva tävlar i Buenos Aires, Argentina 
2003 Två svenska nybörjar- och ett svenskt ungdomsmästerskap till Narva 
2004 Lag från Narva tränar hos AIS, Canberra samt tävlar i Adelaide; Australien 
2005 Narva blir bästa klubb i MajBoxCup 
2006 Bästa klubb på MajBoxCup, Yasser och Johanna Prack SM-vinnare 
2007 Yasser och Ida Nordin svenska mästare. Yasser deltar i VM i Chicago. 
2008 Santiago Nieva anställs som chefstränare 
2009 Redouane erövra guld i Tammerforsturneringen och i Brasilien 
2010 Narvas tränare/matchboxare besöker NYC och Gleason, igen... 
2011 SM-guld till Leon Chartoi, två i ansedda Kuba och Dagestan-turneringar 
2012 SM-guld för Ali Rezai , ny ring, lokalen ommålad, Grå pantersatsning 
2013 Kwamena Turkson ny chefstränare, SM guld till Frida Stenholm 
2015 Lag tävlar i Harringey, Grå pantrar tränar hos Gleason Gym 
2016 Taye Ibrahim ny chefstränare, samarbete med Parkinsonförbundet. 
2017 Tre tränare besöker RSB, USA. 11 RONDER införs på försök. 
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   Sid  Innehåll 
4 Säkerhetsregler för träning/tävling 
5 Boxningspass - upplägg och inriktning 
6 Grundställning, tandskydd, knyta handen 
7 Linda händerna 
8 Grundställning för underkroppen 
9 Grundställning för överkroppen 

10 Förflyttning framåt - bakåt 
11 Förflyttning vänster - höger 
12 Rak vänster under förflyttning 
13 Gardering för rak vänster mot huvudet 
14 Rak vänster mot kropp 
15 Gardering för rak vänster mot kropp 
16 Rak höger utan förflyttning 
17 Rak höger mot kropp 

18 Vänster uppercut 
19 Höger uppercut 
20 Vänsterkrok 
21 Högerkrok 
22 Vänster ->Höger kombination (1-2) 
23 Vänster->Höger->Vänsterkrok (1-2-3) 
24 Vänster->Höger->Vänsteruppercut 
25 Kontring rak vänster med rak höger 
26 Kombinationer och olika distanser 
27 Olika boxartyper - stilar 
28 11 RONDER 
29 Medlemsuppgifter och Kassabok 
30 Att förboka/CheckaIn ett träningspass 
31 Sida för egna anteckningar. 

AOB (AIBA Open Boxing) går ut på att med en viss kraft träffa sin kontra-
hent med handskens knogparti samtidigt som man själv inte träffas. Detta 
låter kanske enkelt? I praktiskt utövande finns dock vissa svårigheter... 
 

Många teorier finns om hur boxning skall läras ut. Detta häfte har tagits 
fram för att deltagare i Narvas introduktionsboxning skall träna från en ge-
mensam plattform. Tanken är även att man själv skall kunna repetera för-
flyttningar, slag och garderingar. 
 

Innehållet är främst baserat på Svenska boxningsförbundets tidigare meto-
dikkurser. Erfarenheter från 87 år av Narvas samlade kunskaper men även 
av kubansk, argentinsk och australiensk boxning har färgat innehållet. 
 

På vissa av häftets bilder har boxaren - för tydlighetens skull - uppmanats 
överdriva exempelvis fot-, hand- eller höftvridning. 
 

                                                                    Stockholm 15 oktober 2017 

 
 
 

                                                                    Hans Lindahl, ordf Narva Boxningsklubb 

Källor: Svenska Boxningsförbundets utbildningskommitté Metodikhäfte; Lars Myrberg 
Boxningens grunder; D Werner and A Lachia: Fighting Fit och Boxers´s Start-Up.  
 

Fotograf: Tom Svenonius; Boxare: Ursula och Johanna. 
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Säkerhetsregler ALLA skall känna till som tränar hos Narva BK. 

Du är skyldig att känna till och följa klubbens säkerhetsregler oavsett om du är 
diplomare, motionär eller matchboxare. Klubben månar om din hälsa!  
 
OBS. Självfallet gäller reglerna OAVSETT vad man ägnar dig åt! 

 

* Vid en eventuell KO eller motsvarande RSC-H under träning är det viktigt att 
boxaren skickas till akuten för en bedömning. Tränaren bör också själv ansvara 
för att boxaren inte sparrar eller går match på minst 30 dagar. Återgång till fysisk 
aktivitet ska ske enligt Return-to Play protokollet.   

 

* Vid medvetslöshet längre än 1 minut, skall ambulans tillkallas och boxaren/
tränande omedelbart föras till sjukhus. En anhörig, kamrat, tränare bör observera 
boxaren under natten, dvs hen skall inte lämnas ensam.  

 

* Om en boxare/tränande plötsligt faller ihop vid ett lätt slag kan ett sk Second-
Impact Syndrome ha inträffat (mycket sällsynt). Ambulans skall omedelbart till-
kallas. 

   

* Om kortare medvetslöshet (några sekunder), inträffar under träning genom ett hårt 
slag men boxaren är orienterad och i övrigt utan medicinsk anmärkning skall hu-
vudtränaren alltid kontaktas. Endast denne (inte boxaren själv) bedömer om box-
are skall få fortsätta träna (givetvis ej sparra), vila eller sändas hem.  

 

* Boxaren/tränande är skyldig att informera tränaren om illamående, kräkningar, 
yrsel, huvudvärk, tal- eller gångsvårigheter skulle uppstå. Boxaren samt en följe-
slagare skall då ALLTID uppsöka akuten.  

 

* Får boxare/tränande svår ihållande huvudvärk efter sparring (kan gälla 1-8 tim) 
skall ALLTID läkare konsulteras då risk - om än liten - finns att en blödning upp-
stått. 

 

* Om en boxare/tränande har ont i huvudet - oavsett orsak - före eller under en trä-
ning får sparring eller slag mot huvudet inte förkomma.  

 

* Om boxare/tränande får lätt huvudvärk efter en träning får endast Alvedon använ-
das (ej Ipren eller andra medel som kan öka blödningsbenägenheten OM skada 
uppstått). 

 

* Vila från sparring bör alltid ske minst 5 dagar efter gala och minst 10 dagar efter 
turnering med flera matcher. Därefter gäller endast lättsparring i ytterligare 5 da-
gar. OM matchen varit mycket hård skall vila förlängas enligt besked från tränare.  

 

* Det är OK att sparra med hårda slag mot kroppen men hårda slag mot huvudet ska 
undvikas. Vid hård matchsparring rekommenderas minst 10 dagar mellan till-
fällena. 

 

* Vätskebantning är absolut förbjuden. Ev. viktminskning skall vara kontrollerad  

 

* C- och B- boxare i U17 och U19 bör endast undantagsvis matchsparra.  

 

* Barn under 15 år skall inte sparra med hårda slag mot huvudet.  

 

* Sparringen skall alltid övervakas av tränare, som ansvarar för sparringen.  

 

* Boxarna rekommenderas att använda extra tjocka handskar vid sparring, 12-16 oz 
beroende på vikt. 

 

* En välfylld medicinlåda med bl a tryckförband, plåster, kylpåsar mm skall alltid 
finnas på en utmärkt plats i träningslokalen. 
 

Säkerhetsreglerna fastställdes senast av Narva BK:s styrelse 30 maj 2012. 
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NARVA:s  olika pass 
 

INTRO. De elementära teknikerna. Börja med något av passen 1 - 8 

1. Absoluta nybörjare; grundställning, slagen, försvar, allmän orientering 

2. Raka slag; tre försvar, plattor, parövningar, hopprep, skuggboxning, viktförskjutning. 

3. Uppercuts; försvar, plattor, parövn, gummiband, träning nacke, lindar händer. 

4. Krokar; försvar, plattor, paröv, hantlar, huvudskydd, fixa tandskyddet, skuggövn.  

5. Fotarbete; fram/bak/sida, diagonalsteg, pendelsteg, rotationssteg, försvar, garderingar 

6. Kombinationer; (2- och 3-slag) inkl mycket skuggboxning och koordination . 

7. Kontringsteknik; närkamp, halvdistans, omfattande parövningar.  

8. Attack- (inkl dubbel-), defensiv-, kontringsboxning.  

9. Parövningar, säck, stationsträning med medicinboll samt lätt, frivillig sparring. 

10.Parövningar alla kombinationer samt styrketräning i boxningsövningar. Lätt  sparring. 
 

BOXKONDIS.  Man bör kunna det elementäraste inkl kombinationer. Pas-
sen kan innehålla viss avancerad teknik och lättsparring. 

KLASSISKT. Körs tillsammans med matchboxarna. Tonvikt på sparring. 

Narva FYSPASS. Som Boxkondis men ingen sparring eller teknikunder-
visning. Alla kan när som helst deltaga som först kört några av passen 1 - 8. 

11 RONDER. Cirkelträning med upp till 20 stationer. Styrs av rondklocka. 

PRINCIPIELLT UPPLÄGG AV BOXNINGSPASS (45 - 75 min),  

Träningsupplägget har sitt ursprung i Arvid ”Lunkan” Lundqvists*) träning. 
vidareförädlad av bl a Kalle Narvall (50-80-talet) och dagens aktiva tränare:  

Uppvärmning a 10 min: Startas alltid i lugnt tempo. Hela kroppen värms upp. 

Skuggboxning a 6 min: ”Mentalt” mot en tänkt motståndare. 2-3 ronder a 2 min. och/eller 
rephoppning 3-4 ronder a 2 min. Paus max 45 sek. 

Parövningar a 15 min: Reaktions-, koordinations- och reflexövn. 1,5-3 min/ 

Skolboxning a 15 min: Teknikuppgifter, utförs parvis, med/utan handskar och/eller plattor. 
Tekniska detaljer finslipas. Övar teknik, styrka, snabbhet. 

Sparring (beroende på nivå). Boxkunskaper övas med partner på samma nivå. Tand- och 
huvudskydd obligatoriskt. 

Sandsäck (10 min). Övning av rätt distans, praktisering av kombinationer. 

Styrka (10 min). Avslutar oftast alla pass. Armhävningar, upphopp, saxhopp 
 
Stretching (10 min).  Olika ”boxningsrelaterade” övningar för att undvika träningsverk och 
påskynda återhämtning  mm. 
——————————————————————— 
*) Legendarisk tränare som var med från starten 1930. Landslagstränare i OS-truppen 1928. 
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ATT PASSA IN TANDSKYDDET 
1. Lägg tandskyddet i kokande vatten under 8 - max 10 sek 
2. Ta upp detta, skaka av vattnet, passa in skyddet i överkäken 
3. Håll skyddet på plats med tummen och sug hård så att skyddet 
    omsluter tänderna inkl de bakre kindtänderna. 
4. Bit försiktigt samman så att tänderna inte går igenom skyddet. 
    Knip ihop läpparna och pressa med pekfingret mot överläppen 
    så att skyddet formas mot tänderna. 
 

Tandskyddet kan värmas flera gånger för att passas in. När man 
gapar skall det sitta kvar i överkäken. Man kan efter en andra/
tredje uppvärmning pressa in överkanten så att skyddet kniper om 
mot tandskyddet. Bak-kanterna kan klippas av om man får kvälj-
ningskänsla. Tandskyddet skall främst fixera käcken. 

ATT KNYTA HANDEN 
Handskador tillhör de vanlig-
aste boxningsskadorna. Belasta 
handleden så lite som möjligt 
genom att hålla den rak. Tum-
men böjs ned under knogarna. 
Håll handen knuten. 

GRUNDSTÄLLNINGEN 
Alla slag i detta häfte utgår från att boxaren intagit grundställningen. Ef-
tersträva god ”personlig” balans inkl ögonkontakt med motståndaren. 
Vänsterhänta boxare boxas med högern före och gör ”tvärtemot”. 

Narvaboxarens grundställning, bra balans, belastning på trampdynorna, 
höger häl ca ½ cm ovan golvet, hakan ner, mjuka knän, ögonkontakt…. 
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LINDA HÄNDERNA 

Handen avslappnad 
och fingrarna spre-
tande. Tumöglan 
runt höger tumme. 
Linda 2-3 varv. Var 
noga med linda 5-8 
cm in på handleden. 

Linda från handleden 
snett över handryg-
gen, runt handflatan 
och över knogarna. 

Linda 2-3 varv runt 
knogarna, sedan tvärs 
över till handleden för 
att skapa ett X möns-
ter på handens över-
sida. Repetera X-
mönstret 2-3 ggr. 

—>runt handflatan 
till tummen. Runt 
tummen och åter till 
handleden via hand-
flatan. Viktigt att 
lindan inte vrids då 
tummen lindas 

Linda från tummen 
över handens över-
sida och runt handle-
den. 

Runt handleden, över 
handens översida 
mellan lill– och ring-
finger. Linda runt 
handflatan mot hand-
leden och upprepa 
dessa steg för varje 
finger.  

—> linda runt han-
dens översida till 
tummen och ytterli-
gare ett varv runt 
denna, denna gång 
från motsatt sida. 

Hålla lindan så slät 
som möjlig och inte 
vriden.  
När sista fingret är 
lindat, för lindan över 
handflatan mot hand-
leden. 

Ej för nybörjare, 
hoppa till bild 11. 

Fortsätt via han-
dens översida 
fram till knogar-
na. 

Linda en gång 
till runt knogarna 
och tvärs över 
handens översida 
till handleden. 

Säkra handlovs-
stödet genom att 
linda återstå-
ende delen av 
lindan.  

Kolla att lindan 
känns bekväm. 
Fäst kardborre-
bandet. 

Klar för fight. 

Ej för nybörjare 

1 

8 7 6 5 

4 3 2 

9 10 11 12 13 
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Ungefär     axelbrett avstånd Hälen ca ½ cm ovan golvet 

GRUNDSTÄLLNING FÖR UNDERKOPPEN (tvärtom för vänsterhänta). 
1. Stå parallellt med fötterna och med tårna riktade lite snett framåt, axelbrett 

avstånd mellan fötterna. 
2. Flytta vänster fot ett gångsteg framåt så att en linje kan dras mellan vänster 

häl och höger tå. 
3. Vänsterfoten skall peka mot motståndaren och högerfoten vridas, så att den 

pekar mot klockan ett. 
4. Knäna ska vara lätt böjda. 
5. Kroppstyngden ska vara jämnt fördelat på båda benen och tyngdpunkten mel-

lan fötterna, rakt under kroppen.  
6. Tyngden på fötternas trampdynor, höger fots häl ca 0,5 cm ovan golvet. 

 

TÄNK PÅ ATT: 

• Grundställning med god balans är förutsättningen för fortsatt inlärning 

• Du ofta ska känna efter var du har tyngdpunkten så att du inte lär in övning-
arna med ofullständig balans. 

 

VANLIGASTE FELEN: 

• För smal fotställning (ej axelbredd) 

• Tyngdpunkten ej mellan benen utan mer på vänster eller - ovanligare - hö-
ger ben. 

• Stela knän, tyngd på hälarna. 

• Hoppar med båda fötterna, högerfoten pekar klockan tre. 
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GRUNDSTÄLLNING FÖR ÖVERKROPPEN 

1. Utgå från grundställningen för underkroppen. 
2. Krumma lätt ryggen, vrid vänster axel/kropp något mot motståndaren. 
3. Höger näve placeras vid höger kind intill höger mungipa. 
4. Höger arm vilar mot kroppen. 
5. Vänster näve placeras i höjd med vänster öga, ca 15 cm från ansiktet. 
6. Vinkeln i armbågen bör vara ca 90 gr, ”kikarsikte” över knogarna.  
7. Nävarna ska vara lätt knutna och händerna vridna så att tummarna 

kan slås mot varandra. 
8. Hakan ska på ett naturligt sätt hållas nere mot bröstet. 
9. Handlederna skall vara något inåtböjda. 

10. Axlarna helt avspända, vänster axel dock något högre än den högra. 
 

TÄNK PÅ ATT: 

• Känn dig bekväm och avslappnad. 

• Öva noga på grundställningen innan andra moment övas in. 

• Du går tillbaka och repeterar grundställningen med jämna mellanrum 
och låter tränaren kontrollera och ev korrigera. 

 

VANLIGASTE FELEN: 

• Baken putar ut. 

• Armbågarna petar ut åt sidorna istället för att ”vila” mot kroppen. 

• Hakan pekar utåt, axlarna är spända, vänster axel för låg. 

• Handlederna utåtvända, tummarna spretar, handen inte knuten 

Höger hand i höjd med höger kind, vänster hand med ”kikarsikte”. 
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Åter axel-
brett av-

stånd 

Axelbrett 
avstånd 

Förflyttning 
framåt ca 
15 cm 

FOTFÖRFLYTTNING FRAMÅT- BAKÅT 
1. Viktfördelning konstant 50% på varje fot. Lyft vänster fot 1 cm över 

golvet och flytta kroppen framåt genom att skjuta på med höger fot. 
2. Flytta vänster fot ca 15 cm framåt. 
3. När vänster fot landar på golvet, flyttas höger fot exakt lika långt som 

vänster. Avståndet skall vara konstant. 
4. När båda fötterna är på golvet ska balansen återvända tillbaka, dvs 

kroppstyngden ska åter vara fördelad lika mycket på båda fötterna. 

 

TÄNK PÅ ATT: 

• Principen är detsamma vid förflyttning bakåt, som förflyttning framåt. 

• Inte öva med för stora steg. 

• Balansen måste återfås innan nästa förflyttning påbörjas. 

• Fötterna ska lyftas minimalt från golvet utan att de släpar i, som i tango! 

• I inlärningsstadiet korrigera grundställningen efter varje förflyttning. 

 

VANLIGASTE FELEN: 

• Skjuter på med fötterna vid förflyttningen, så att man hoppar framåt. 

• Tyngdpunkten på vänster eller höger fot = för stor tyngd på ena benet. 

• Tar inte lika stora steg med båda fötterna = bredare/smalare fotställning. 

• Svajar med överkroppen. 

• Vrider huvudet åt sidan, tappar ögonkontakten 
• Lutar för mycket framåt 
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FÖRFLYTTNING ÅT VÄNSTER (- höger tvärt om) 
1. Lyft vänster fot och skjut på med höger. 
2. Flytta vänster fot ca 15 cm åt vänster. 
3. Flytta sedan efter med höger fot exakt lika långt. 
4. Återfå balans och viktfördelning så att båda benen belastas lika 

mycket. 
 

TÄNK PÅ ATT: 

• Det är samma princip vid förflyttning höger - vänster. 

• Sidoförflyttningar kräver mer övning än förflyttningar fram-/bakåt. 

• Sidoförflyttningar är effektiva för att undvika slag och få motstån-
daren ur balans. 

• Öva sidoförflyttningar ofta i samband med skuggboxning/sparring. 
 

VANLIGASTE FELEN: 

• Skjuter ifrån med bägge fötterna samtidigt, så att man hoppar fram. 

• Tar inte lika stort steg med bägge fötterna, grundställningen blir fel. 

• Lyfter fötterna för högt över golvet och missar i balans. 

• Påbörjar förflyttning utan att ha återfått balans/ tyngdpunkt mellan 
benen. 

Axelbrett Axelbrett Sidförflyttning 15cm 
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RAK VÄNSTER UNDER FÖRFLYTTNING 

1. Lyft vänster fot ca 1 cm och skjut på med högerfoten. 
2. Ta ett steg på ca 15 cm, sätt i vänsterfoten, flytta efter med högerfoten 

inta ny grundställning. 
3. När vänster fot flyttas framåt, sträcks samtidigt väster arm ut. 
4. Sträck ut armen i sin fulla längd och låt näven gå rakt ut från garden, 

näven vrids innan träff så att knogarna ligger horisontalt. 
5. Träff sker en bråkdel efter det att vänster fot satts i golvet med de tre 

yttersta knogarna, handleden rak. 
6. Vänsterarmen dras tillbaka till utgångsläget, samtidigt som höger fot 

sätts ner i sin nya position. Hakan döljs bakom vänster axel. 
 

TÄNK PÅ ATT: 

• Inte luta framåt, avståndet till  motståndaren sker genom förflyttningar. 

• Hakan hålls ner i skydd av vänster axel. 

• Ett riktmärke för balans är att näsan ska vara i mitten på egna vänsterlår, 
när man tittar neråt. 

 

VANLIGASTE FELEN: 

• Olika långa steg med höger resp vänster fot, felaktigt fotställning. 

• Lutar kroppen framåt för att man skall träffa. 

• Drar tillbaka högerhanden så att man tappar garderingen. 

• Drar ut vänster armbåge innan slaget. Glömmer att vrida handen. 

• Vid flerstegsförflyttning slarvas ofta med att söka upp jämvikten efter 
varje steg, dvs att tyngdpunkten åter är mitt emellan benen. 

• Drar tillbaka vänsterarmen i en halvcirkel nedåt. 

Flytta vänster fot framåt, strax innan den sätts i golvet startar rak vänster,  
bråkdelen efter att foten satts i golvet träffar slaget. Handleden rak och handen horisontellt. 
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GARDERING FÖR RAK VÄNSTER MOT HUVUDET 
1. Öppna höger handske något för att kunna plocka slaget. 
2. För ut högerhanden ca 10 cm från egen gardställning. 
3. ”Plocka” motståndarens vänster genom att med öppen handske 

föra slaget åt vänster. 
4. Den egna högerhandsken förs snett ut åt vänster och möter sla-

get ca 10 cm från eget ansikte. 
5. När slaget har ”plockats”, förs högerhandsken åter till utgångs-

ställningen och handen stängs. 
 

TÄNK PÅ ATT: 

• Göra små rörelser så att inte garderingen tappas. 

• Plockning är ett effektivt sätt undvika träff av rak vänster. 

• Plockningen ger läge för kontring med egen rak vänster. 
 

VANLIGASTE FELEN: 

• Öppnar inte handsken utan plockar med stängd handske. 

• Viftar bara med armen. 

• Handsken för långt ut så att motståndaren kan finta och kontra. 

• Plockar slaget nedåt istället för snett åt vänster. 

• Vrider på överkroppen och blir lättare att träffa. 

Vrid högerhanden, fånga slaget med insidan av handsken, 
för slaget åt vänster (ej nedåt). 
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RAK VÄNSTER MOT KROPPEN 
1. Böj benen samtidigt som vänster arm slås ut. 
2. Böj överkroppen något åt höger. 
3. Sikta mot motståndarens mellangärde. 
4. Dra tillbaka vänsterarmen samtidigt som benen sträcks för att 

återgå till grundställningen. 
 

TÄNK PÅ ATT: 

• Gardera hakan bakom vänster axel. 

• Tyngdpunkten ska vara mellan benen under hela slaget, så att det 
snabbt går att återgå till grundställningen. 

• Vänster mot kroppen ger lika många poäng som mot huvudet. 
 

VANLIGASTE FELEN: 

• Böjer inte benen utan lutar framåt så att man blir hängande över 
vänster ben och lätt mål för motståndarens uppercut. 

• Har inte tyngdpunkten mellan benen, vilket gör det svårare att 
snabbt återgå till grundställningen. 

• Lutar sig framåt med överkroppen istället för åt höger. 

Snabb fotförflyttning framåt, böjda knän, hela armen sträcks ut 
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GARDERING FÖR RAK VÄNSTER MOT KROPPEN 
 

1. Vrid överkroppen något åt vänster genom att dra bak vänster axel. 
2. För samtidigt ut höger armbåge ca 10 cm från kroppen. 
4. Undvik slaget genom att ”styra undan slaget” med höger underarm. 
5. När slaget har styrts undan, pekar höger armbåge mot motståndaren. 
6. Vänster hand dras tillbaka till vänster mungipa. 
7. Huvudet hålls i samma läge, med blicken fäst på motståndaren. 
8. Återgå till grundställningen. 

 

TÄNK PÅ ATT: 

• Garderingen ger läge för kontring med egen vänster. 

• Hakan ska vara väl skyddad bakom höger axel. 

• Blicken ska hållas på motståndaren, sök ögonkontakt. 

• Inte träna för länge och för hårt med denna gardering, då det blir en 
påfrestning för höger underarm som i sin tur kan orsaka sträckningar.  

 

VANLIGASTE FELEN: 

• Vrider ej överkroppen utan använder endast armen. 

• Huvudet följer med kroppen, ögonkontakten tappas. 

• Armbågen hålls intill kroppen. 

Vid vänsterslag mot kropp vrider röd boxare sig mot vänster, fångar slaget med 
höger armbåge, kan förbereda slag (krok eller rakt) med sin vänster.. 
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RAK HÖGER UTAN FÖRFLYTTNING 
1. För över kroppstyngden något till höger ben. 
2. Starta slaget med en vridning i högerfoten genom att rotera fotbladet, 

så att hälen förs åt höger. 
3. Efter vridningen i foten vrids höften genom att skjuta fram höger höft-

kam, dra tillbaka vänster höftkam. 
4. Efter höftvridningen vrids axelpartiet genom att dra tillbaka vänster 

axel och skjuta fram höger axel. 
5. Efter vridningen i axeln dras höger arm rakt ut och träffen sker med 

vriden näve så att knogarna är horisontella. 
6. Vänster näve dras tillbaka till vänster mungipa. 
7. Återgå genom att dra tillbaka arm och vrida tillbaka axel, höft och fot. 
8. Se till att tyngdpunkten på nytt är tillbaka mitt emellan fötterna. 

 

TÄNK PÅ ATT: 

• Kraften börjar i foten, accelerera via kroppen och fortsätt ut i armen. 

• Hakan hålls nere bakom höger axel, tyngdpunkt 70% på vänster fot. 

• Dra tillbaka högerarmen så fort som möjligt efter träff eller miss. 
 

VANLIGASTE FELEN: 

• Vrider ej på högerfoten/höften utan slår endast med axel och armen. 

• Böjer kroppen framåt för att kompensera avståndet till målet. 

• Står på vänster ben och lyfter - eller inte använder - höger ben. 

God balans. Starta från högerfot med utåtvridning av hälen, höften skjuts fram, 
släpp högerarmen när höftkarmarna pekar mot motståndaren. 
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RAK HÖGER MOT KROPPEN 

• Slaget utförs i stort som rak höger mot huvudet men 

    man böjer på benen samtidigt som slaget startar i höger fot. 
1. Förskjut tyngden mot höger fot. 
2. Starta slaget med en vridning i högerfoten samtidigt som benen böjs. 
3. Slaget går via höften- axeln- armen- handen. 
4. Näsan hålls på vänster knäskål under hela slaget, vilket medför att 

balansen behålls och kroppen inte viker sig fram. 
5. Återgå till grundställningen. 

 

TÄNK PÅ ATT: 

• Undvika balansfel = längre tid att komma tillbaka till utgångsläget. 

• Hålla ner hakan. 

• Höja vänsterhanden något för att öka skyddet. 

• Höger mot kroppen kan användas som första moment till närkamps-
boxning. 

 

VANLIGASTE FELEN: 

• Böjer ej benen utan viker endast överkroppen. 

• Vrider ej kroppen och garderar hakan dåligt. 

• Lutar framåt, tappar balansen, näsan utanför vänster knä. 

Knäna böjs kraftigt. Höger häl vrids ut. Blockering görs med armbågen. 
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VÄNSTER UPPERCUT 

1. För över tyngdpunkten något på vänster ben och böj benen något. 
3. Dra tillbaka vänster axel. 
4. Starta slaget genom att sträcka vänster knä. 
5. Rotera därefter höften genom att dra tillbaka höger höftkam och skjuta 

fram vänster höftkam. 
6. För vänster handen från garden, framåt snett uppåt, samtidigt som 

tyngdpunkten förs över mot högerbenet. 
7. Knogarna pekar mot motståndaren, handflatans insida mot dig. 
8. Återgå till utgångsställningen genom att dra tillbaka handen och vrida 

tillbaka kroppen. 

 

TÄNK PÅ ATT: 

• Vänster uppercut är ett av de svåraste slagen. 

• Tyngdpunkt flyttas från vänster över till höger ben under slaget. 

• Räta något på benen så att slaget ökar i kraft. 

• Slaget kan slås både mot kroppen och mot huvudet. 
 

VANLIGASTE FELEN: 

• Står kvar på vänster ben under hela slaget. 

• Har ej kroppen bakom slaget, rätar inte på benen. 

• För handen nedåt-uppåt (=sving), istället för framåt-uppåt. 

• Träffar med handskens insida. 

Viktigt att knäna är böjda och att vridning av höften är effektiv. OBS  Upper-
cuten slås här (av tydlighetsskäl) för lågt. Boxaren kan bli kontrad av rak höger. 
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HÖGER UPPERCUT 
1. Utgå från grundställningen och böj benen.  
2. Starta slaget med en utåtvridning i högerfoten, som vid rak höger. 
3. Rotera höften genom att dra vänster höftkam bakåt, skjut fram höger höft. 
4. Vrid axelpartiet, dra tillbaka vänster axel, skjuta fram höger axel, samtidigt som 

högerhanden förs utåt-uppåt mot motståndaren, benen rätas. 
5. Knogarna ska peka mot motståndaren, handens insida mot dig. 
6. Hakan döljs bakom höger axel och armbågen pekar rakt ner. 
7. Vänsterhanden dras tillbaka till vänster mungipa.  
8. Återgå till utgångsställningen genom att föra tillbaka högerhanden och vrida till-

baka kroppen. 
 

TÄNK PÅ ATT: 

• Kraften startar från högerfoten, går genom kroppen ut till handen. 

• Höger uppercut är ett svårt slag och innebär att man ”öppnar sig”. 

• Slaget kan slås både mot kroppen och huvudet dock mer benböjning mot kropp. 

• Strax före träff, räta något på knäna så att slaget ökar i kraft. 

 

VANLIGASTE FELEN: 

• Vrider ej kroppen, utan slår med armen, drar armen bakåt. 

• Startar inte slaget från högerfoten. 

• Sänker högerarmen istället för att slå utåt-uppåt från garden. 

• Böjer inte knäna, tappar vänster gard. 

Viktigt att knäna är lätt böjda och att vridningen av höften är effektiv. Höger 
axeln skall upp som skydd.  
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VÄNSTERKROK 
1. Dra tillbaka vänster axel något samtidigt som kroppstyngden flyttas till 

vänster ben. Rotera vänster fotblad så att hälen förs åt vänster. 
2. Vrid höften, dra tillbaka höger höftkam, skjut fram vänster höftkam. 
3. Tyngdpunkten flyttas nu successivt över till höger ben. 
4. Vrid axelpartiet, dra tillbaka höger axel och skjut fram vänsteraxeln. 
5. Slaget fortsätter genom att vänsterhanden går från egen gard till motstån-

darens käke, via en halvelipsformad rörelse i horisontalplanet. 
6. Handen förs i samma horisontalplan som axeln, parallell med golvet. 
7. Vänsteraxeln höjs, är i samma plan som handen i träffögonblicket. 
8. Dra tillbaka västerhanden och återgå till grundställning. 
 

TÄNK PÅ ATT: 

• Slaget startar i vänsterfoten, sedan via höften-axeln, sist armen. 

• Tyngdpunkten flyttas under slaget från vänster till höger ben. 

• Skydda hakan bakom vänster axel. 
 

VANLIGASTE FELEN: 

• Flyttar inte tyngdpunkten utan står kvar på vänster ben. 

• Gör ingen halvelipsformad rörelse utan slår snett fram åt höger. 

• Träffar inte med yttersta knogarna utan med tummen. 

• Släpper garden med högerhanden. 

• Slaget går inte genom kroppen utan slås med axeln och armen. 

• Armbågen går ej i samma plan som hand/axel utan pekar uppåt 

En kort vridning åt vänster, rotation av höft och vänster fot, armbågen pa-
rallell med golvet, tyngd på höger ben. Boxaren är här överdrivet öppen. 
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HÖGERKROK 

1. Avslappnad axel, för över till 70% av vikten till höger ben. 
2. Starta genom att rotera på höger fotblad, hälen förs ut åt höger. 
3. Vrid höften genom att dra tillbaka vänster höftkam och skjut fram höger. 
4. Vrid axeln genom att dra tillbaka den vänstra och skjut fram den högra. 
5. Fortsätt genom att högerhanden går från egen gard till motståndarens 

käke, via en halvelipsformad rörelse i horisontalplanet. 
6. Handflatan (mot golvet) vrids så att motståndaren träffas med knogarna. 
7. Armbågen lyfts så att denna går i samma plan som handen och egen axel 

(dvs parallell med golvet). 
8. Hakan hålls nere och täcks av höger axel. 
9. Vänster hand dras tillbaka till vänster sida av hakan. 

10. Återgå till utgångsställning genom att dra armen rakt tillbaka, vrida till-
baka kroppen. Tyngdpunkten åter mellan benen. 

 

TÄNK PÅ ATT: 

• Högerkroken startar på exakt samma sätt som rak höger, skillnaden är att 
armen går i en halvelipsformad rörelse istället för rakt fram. 

• Viktigt att träffa med knogarna då det ofta blir insidor vid krokslag. 

• Slaget kommer från foten och accelererar genom kroppen för att i sista 
moment påverkas av armen. 

 

VANLIGASTE FELEN: 

• Vrider ej på kroppen utan slår endast med högerarmen. 

• Lutar sig framåt för att nå målet. 

• Armbågen går inte i samma bana som handen utan ovanför handen. 

• Vrider inte handen utan träffar orent, dvs insida, ej vriden hand.  

En kort vridning med höger fot, ut med höger häl, vrid samtidigt midjan, starta 
rotationen med arm/hand, armbågen parallell med golvet. OBS överdrivet. 
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VÄNSTER ->HÖGER KOMBINATION (1- 2) 

1. Slå ut en rak vänster (se sidan 12). 
2. Dra tillbaka vänsterhanden, vrid samtidigt på kroppen. 
3. Se till att få rotation i höften. 
4. Då vänstern är ca 3/4 tillbakadragen, slå ut högern. 
5. Håll upp vänstern som gardering. 
6. Dra snabbt tillbaka högern, återgå till grundställning. 

 

TÄNK PÅ ATT: 

• Slå ut vänstern och inte stanna på vägen. 

• Tyngdpunkten flyttas från vänster över till höger ben  

• Vänsterslaget kan slås antingen mot huvudet eller mot kroppen. 

• Inte starta högerslaget förrän vänstern fungerar som gardering 

• Att höften följer med de båda slagen. 
 

VANLIGASTE FELEN: 

• Slår inte ut vänstern till 100%, flyttar ej tyngdpunkten. 

• Står kvar på vänster ben under båda slagen. 

• Har inte kroppen (höfterna) bakom slaget, dålig kraft i slagen. 

• Börjar högerslaget innan gardering med vänstern är klar.. 

Röd boxare 
slår rak väns-
ter som 
plockas av 
blå boxare. 
Högern styrs 
undan alter-
nativt gör blå 
boxare en 
undanglid-
ning. 
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VÄNSTER-> HÖGER-> VÄNSTERKROK   KOMBINATION 

1. Slå vänster- höger enligt föregående sida 22. 
2. Då högern dras tillbaka, för över tyngdpunkt till höger ben. 
3. Påbörjas ett halvelipsslag (krok) med vänsterhanden. 
4. Vänsterkroken slås enlig sidan 20. 
5. Kroken får aldrig slås längre än max 5 cm förbi näsan. 
6. Snabb återgång till grundställningen  
 

TÄNK PÅ ATT: 

• Koncentrera på god balans. 

• Inte slå de raka slagen yvigt, armbågarna får inte spreta ut. 

• Snabb återgång viktig för att kunna gardera kontringar. 
 

VANLIGASTE FELEN: 

• Felaktig balans, lutar för mycket framåt. 

• Dålig rotation med kroppen, ger inget stöd för kroken. 

• För långsam slagserie, motståndaren hinner kontra innan 
kroken slagits. 

• Kroken utvecklas till en swing, garderingen för dålig. 

    Rak vänster plockas            Rak höger styrs undan         Swing blockeras 

                             Samma sak men sett från andra sidan 
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VÄNSTER-> HÖGER-> VÄNSTER UPPERCUT  
1. Slå vänster- höger enligt sid 22 men med ”mjukare knän”. 
2. Då högern dras tillbaka, flytta tyngdpunkt till höger ben. 
3. Påbörja samtidigt en vridning vänster och ”knäa” något 
4. Vänster uppercut slås enlig sidan 18. 
5. Uppercuten får aldrig slås längre upp än hakan. 
6. Snabb återgång till grundställningen viktig. 
 

TÄNK PÅ ATT: 

• Koncentrera på god balans, effektiva kroppsrörelser. 

• Inte slå slagen yvigt, armbågarna får inte spreta ut. 

• Snabb återgång viktig för att kunna gardera kontring. 
 

VANLIGASTE FELEN: 

• Felaktig balans, lutar för mycket framåt. 

• Dålig rotation med kroppen, ger inget stöd för högern. 

• För långsam slagserie, motståndaren hinner kontra innan 
uppercutten slagits. 

• Uppercutten utvecklas till en sving, garderingen för dålig. 

Raka vänstern plockas med höger handske, raka högern förs ned med vänstern 
och uppercutten blockeras med höger armbåge 
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KONTRING RAK VÄNSTER MED RAK HÖGER 

1. Motståndaren slår en rak höger mot huvudet. 
2. Vrid kroppen något åt höger, flytta tyngdpunkten. 
3. Dra vänster hand tätt intill ansiktet så att slaget passerar utan-

för handsken eller ev. på handskes utsida. 
4. Vrid ut höger fot och påbörja höftrörelsen. 
5. Släpp raka högern då höftrörelsen kommit en bit på väg. 
6. Vrid om handen strax före det avslutande träffmomentet. 
7. Dra snabbt tillbaka högern och återgå till grundställning. 
 

TÄNK PÅ ATT: 

• Placera tyngdpunkten till högerfot vid försvaret. 

• Inte vrida för långt åt höger, bara så att god balans kan hållas 
och en viss laddning kan ske. 

• Hålla in armbågen och försöka snärta till högerslaget. 
 

VANLIGASTE FELEN: 

• Balansen tappas, vrider inte ut foten. 

• För långsam reflex, sänker vänsterhanden. 

Blå boxares raka vänster plockas med röd boxares vänster 
och kontras med röd boxares höger mot huvud. 
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BOXNINGENS OLIKA DISTANSER 

 

Distansboxning.  Snabba, lätta rörelser i alla riktningar. Bra fotarbete av stor 
betydelse. Boxas ganska upprätt med relativt öppen gard. Raka slag och nå-
gon gång en swing. Satsar på olika överraskningsmoment inkl finter. 
 
 

Halvdistansboxning.  Inom motståndarens räckvidd, slag och garderingar 
måste vara väl koordinerade. Boxas med tätare gard och mera hopkrupen. 
Tekniker som undanglidningar, rotationsteg och duckningar för att själv inte 
bli träffad är viktiga. Korta raka slag, krokar och långa uppercuts förekommer. 
 
 
 

Närkampsboxning. Vid offensiv närkamp står man nära varandra och växlar 
slag. Vid defensiv närkamp gäller att undvika slag genom att luta sig mot 
varandra. Tät gard är guld värd. 
 
 

Attackboxning. Inleds oftast med jabbar och finter för att ”känna på” motstån-
darens ev svagheter inkl hur han/hon förflyttar sig. Anfallet kan inledas med 
raka slag, fortsätta med krokar mot huvud och kropp, med eller utan steg. En 
bra attack innebär alltid att man överraskat motståndaren. 
 
Kontringsattack. Variant av attackboxning. Bygger på att motståndaren skall 
anfalla först för att man skall få möjlighet att kontra samtidigt eller direkt i 
anslutning till anfallet.  

YTTERLIGARE KOMBINATIONER 
 

Tänk på att lägga kraften på det sista slaget. 
 

1. Dubbel eller trippel rak vänster (jabb) 
2. Vänster jabb mot hakan följd av vänster jabb mot kropp 
3. Vänster jabb mot kropp följd av vänster jabb mot hakan. 
4. Vänster jabb mot hakan följd av rak höger mot kropp. 
5. Vänster jabb mot kropp följd av rak höger mot hakan. 
6. Vänster jabb mot hakan följd av rak höger mot kropp, vänster krok kind. 
7. Rak höger mot kropp följd av vänster krok mot kind. 

 8. Rak höger mot hakan följd av vänster krok mot kind. 
 9. Rak höger mot hakan följd av vänster krok mot kropp. 
10. Vänster jabb mot hakan följd av höger uppercut mot (solarplexus) kropp. 
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OLIKA BOXARTYPER - STILAR 

 

Någon exakt definition på vad som är den ena eller andra stilen finns 
inte. En skicklig boxare varierar många gånger sin boxning mellan 
flera olika stilar. Nedan är boxare som lagt tonvikten vid en stil. 

Attackboxare Inleder slagväxlingen. Med högt tempo körs motstån-
daren slut. Kräver god kondition men framförallt för-
måga att snabbt växla tempo, ha god uthållighet och 
snabb reaktionsförmåga. Halvdistansboxare. 
Ex: Joe Frazer och Mike Tyson. 

Kontringsb. Väntar på att motståndaren skall anfalla. Kontrar oft-
ast genom samtidig rörelse i sidled. Bra på kombinat-
ioner. Attackerar sällan själv om inte motståndaren är 
i ”gungning”.  
Ex: Prince Nasim, Floyd Mayweather 

Blockerare Slår ganska lite. Låser och blockerar .Vill trötta ut. 
Träffar dock nästan alltid vid egna attacker som kan 
komma efter en stunds ”bökande”. Oftast bra på kro-
kar och uppercuts. 
Ex: Chris Byrd, Magnus Elfström (Narva) 

Kontraattack Kontrar genom att svara med egna, oftast mycket 
snabba attacker. Slår med slagserier tills motstånda-
ren blockerar, söker clinch (eller ger upp).  
Ex: Oscar de la Hoya, J-E Käck (Narva) 

”Fristils” Bygger på mycket snabb uppfattningsförmåga, snabbt 
fotarbete och mjuk midja. Släpper oftast ner garden 
och dansar runt i ringen. Försöker pricka motstånda-
ren med enskilda slag. Böjer sig oftast bakåt i stället 
för ”vanlig” gardering.  
Ex: Muhammed Ali 

KO- 
 
boxare 

Satsar på att få in en hård träff.  I övrigt oftast dålig 
teknik genom att slå svingar och rundpallare. Utdö-
ende inom AOB.  
Exempel: Sonny Liston, Tony Galento 
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En rondklocka ljuder varje 2 min. 
Paus 45 sek . Sedan en ny station. 

Benböj med en 4 kg tung medi-
cinboll. 

Raka slag, krokar, upper-
cuts och kombinationer 
tränas mot plattor. 

Det finns 4 tak - golvbollar att träna koordinat-
ionsförmågan på. 

På våra 10 stryktåliga tunga säckar kan man träna 
slagstyrka och serier.  

Platta för balansträning. 

Fyra päronbollar för reaktion, koordinat-
ion och konditionsträning.  

11RONDER, välj mellan >20 olika stationer. 

Rondklocka från 
1940-talet som 
vägrat pensionera 
sig. 
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MEDLEMSUPPGIFTER 
Alla medlemsuppgifter finns tillgängliga via hemsidan. Klicka högst upp på 
www.narva.com -> Ny medlem/Boka pass -> Medlemsreg. och följande visas: 

KASSABOKEN 
För säker kontroll finns Nar-
vas kassabok på Internet. Här 
kan du själv kontrollera att 
den medlems- och träningsav-
gift du betalt via kassan bok-
förts. Vad kontot betyder 
framgår då du för musen över. 
Ev. kommer kassaboken att 
utgå när kontant betalning ev. 
upphör 1 jan 2018 

Du kan nu kolla andras uppgifter men bara ändra dina egna. Byter du e-
postadress, postadress eller tfn-nr - måste du själv rätta dessa i medlemsregist-
ret. Passräknaren anger antal pass du tränat. Denna 0-ställs då du betalt för en 
ny termin. Du kan även kolla/kontrollera klubbens kassabok! 

Kassaboken föras löpande. Ibland kan det dock dröja någon dag. Klickar du 
längst ner på ”Visa kontosummering” visas månadens aktuella bokföringsun-
derlag. Kassaboken förs in en gång i månaden i klubbens ”ordinarie” internetba-
serade bokföring (Swedbank). Även denna är offentlig. Kolla med kassören. 

———————————————————————————————————-

Följande sidor behandlar Narva:s bokningssystemet. 
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Alla medlemmar som betalt träningsavgiften kan förboka det pass man vill 
deltaga i. Man kan även avboka innan passet börjar. ”Glömmer” man av-
boka erhåller man gult kort (=varning). Upprepas detta får man ett rött 
kort (= man inte kan använda passbokningen under en viss tid). 

FÖRBOKNING. Gå in på www.narva.com -> Boka pass 

1. Välj pass 

3. Skriv in: narva 

2. Skriv in e-postadress 

 

Avbokning sker på samma sät dom bokning  - kryssa i rutan Avboka 

—————————————————————————————- 
 
Om man INTE förbokat MÅSTE man Checka in vid ankomst.  

Om du inte förbokat, måste du checka in på skrivplattan (som har ett 
gott minne). Lösenordet är ALLTID narva (oavsett vad du tidigare 
angivit). 
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LITE OM NARVA BOXNINGSKLUBB 
 
Under höst/vinter/vår kör vi över 30 boxningspass per vecka. Upp-
delade i Fys-, Nybörjar-, Boxkondis-, Grå pantrar-, Parkinson-, 
Diplom- och Matchboxarpass. Under sommaren (juni-aug) ett pass 
per vardag. Alla pass är förbokningsbara. Privatträning erbjuds  
efter överenskommelse med tränare. 
 
Egna tävlingar som klubbgalor och internationella utbyten erbjuds 
våra matchboxare. Sedan 2002 även sk bedömd sparring för alla 
där teknik premieras men hårda slag är förbjudna (om godkän-
nande kan erhållas från myndigheten Kampsporsdelegationen).  
 
Narva BK har plats för ca 300 medlemmar. Träningsavgiften be-
stäms om man har jobb eller är studerande etc.  
 
Vi har ”effektfulla” koncept för svensexor, möhippor, födelsedags-
presenter, chefsavtackningar etc. Klubben tar även emot företag 
för kick-offer, temakvällar mm. Upplåter regelbundet lokalen för 
fotograferingar,  TV- och filminspelningar, konferenser mm. Sitt-
platser finns för ca 90 personer. OH-projektor, stor duk finns samt 
snabbt Internet (>100 Mbit) finns. 

Narva Boxningsklubb 
Frejgatan 32a, 113 26 Stockholm 
info@narva.com;  www.narva.com 
Tfn 08-306371 

Bg 5590-0153;  
Swish: 1233440518 
F-nr 802406-2153 


