
Level 0-1-2 Program – Uge 2  

 SVBK 

Tid Øvelse Antal Fokus 

5-7 

 

Baglæns fangeleg 
Ligesom almindelig fangeleg men hvor man skal bevæge sig baglæns i stedet for. 
Bliver man fanget, bytter man rolle: nu er man selv fangeren. 
Man kan give fangeren et bånd eller overtrækstrøje på. 
 
Variationer 

• Man kan vælge flere fangere, hvis man er mange. 

• Man må kun løbe på stregerne på gulvet i hallen. 
 

Alle Opvarmning 
 

5-7 

 

Kast bolden og løb 
Spillerne deles så der er 2 spillere på hver side af nettet i forlængelse af hinanden – 
ligesom på tegningen. Den ene spiller står forrest, mens den anden står i kø. Hver af de 
forreste spillere på den ene side af nettet har en bold. 

• De forreste spiller starter med at kaste bolden over nettet og løber derefter til ny 
plads – bagerst i køen til højre. 

• Bolden modtages på modsatte side af nettet og kastes med det samme tilbage 
over nettet – og løber også til en ny plads til højre. 

• Tabes bolden samles den hurtigt op og kastes igen. 
 

Variation 
Der kan løbes den anden vej rundt eller man kan f.eks. lægge sig på maven, når bolden 

er kastet. 
 

Ca. 8-12 pr. 
bane 
 
1 bold pr. 4 
spillere 

Opvarmning 
Kaste og gribe 
Bevægelse ifm. 
kast 
 

10 

 

Serve cirkeltræning 
Spillere skal gennemføre en bane med forskellige serveopgaver. 

• Serv mod basket-plade. 

• Serv op ad en væg og grib bolden. 

• Serv, løb og grib bolden efter den har rørt gulvet. 

• Serv over nettet. 

• Serv forbi en bestemt linje. 

• Serv fra en bestemt linje. 
 

Enkeltvis/ 
Parvis 
 
1 bold pr. 
spiller 
 

Serv 

http://uvolley.dk/kidsvolley/12-oevelser/168-baglaens-fangeleg
http://uvolley.dk/kidsvolley/12-oevelser/168-baglaens-fangeleg
http://uvolley.dk/kidsvolley/12-oevelser/137-kast-bolden-og-lob
http://uvolley.dk/kidsvolley/12-oevelser/137-kast-bolden-og-lob
http://uvolley.dk/kidsvolley/12-oevelser/185-serve-cirkeltraening
http://uvolley.dk/kidsvolley/12-oevelser/185-serve-cirkeltraening


10 

 

Befri Willy (servespil) 
Spillerne deles i to hold, som fordeles på hver deres baglinje. 
Hvis muligt starter alle med en bold. 

• Alle spillere skal serve boldene over på den anden side af nettet. 

• Hvis en spiller laver en servefejl (server ud, i nettet, under nettet) skal spilleren 
sætte sig på numsen på modstandernes banehalvdel og forsøge at gribe en af sine 
medspillers serve. 

• Gribes en medspillers serv, er man befriet og må gå over på sin egen banehalvdel 
og serve igen. 

 
Spillet vindes, når alle spillere på et hold sidder på modsatte banehalvdel eller hvem 
der har færrest siddende, hvis man spiller på tid. 
 
 

Alle 
 
Gerne 1 bold 
pr. spiller 

Serv 
Placering af serv 

10  

 

Rundt om nettet 
1 spiller på hver side af nettet, samt 1-2 spillere i kø udenfor banen (stil evt. 2 kegler 
som markér hvor rækken starter). 

• Spillet starter med at kaste bolden over nettet. 

• Når man har kastet, løber man ud af banen og rundt om stolpen over i den anden 
række 

 
Level 2 
I stedet for at gribe-kaste, laves der baggerslag op til sig selv, griber bolden og kaster 
den videre over nettet. 
 
Se flere variationer her. 
 

1 bold pr. 
bane 
 
Evt. 2 kegler 

Gribe og kaste 
Bevægelse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 

 

Baggerslag-baglinje 
2 spillere på hver side af nettet. Den ene spiller starter på banen mens den anden er 
bag baglinjen i kø. 

• Den første bold kastes eller serves over nettet. 

• Der spilles baggerslag til sig selv, bolden gribes og kastes over nettet igen. 

• Efter kastet løber man ned og for at røre baglinjen. 

• Spilleren i kø løber ind på banen og er klar til at gøre det samme. 
 
Level 0-1 
Bolden gribes og kastes i stedet for at lave baggerslag. 
 

Grupper à 4 
spillere 
 
1 bold pr. 
gruppe 

Baggerslag 
Bevægelse ift. 
bolden 
 

http://uvolley.dk/kidsvolley/12-oevelser/150-befri-willy-servespil
http://uvolley.dk/kidsvolley/12-oevelser/150-befri-willy-servespil
http://uvolley.dk/kidsvolley/12-oevelser/182-rundt-om-nettet
http://uvolley.dk/kidsvolley/12-oevelser/182-rundt-om-nettet
http://uvolley.dk/kidsvolley/12-oevelser/182-rundt-om-nettet
http://uvolley.dk/kidsvolley/12-oevelser/182-rundt-om-nettet
http://uvolley.dk/kidsvolley/12-oevelser/184-baggerslag-baglinje
http://uvolley.dk/kidsvolley/12-oevelser/184-baggerslag-baglinje


10 

 

Baggerslag 2v2 

Der spilles 2 mod 2. Den ene kaster eller laver en nem serv over nettet. Bolden 

modtages med baggerslag til makkeren, som griber bolden og kaster den over nettet 

retur. Når man har kastet, bytter man plads. 

Level 0-1: Gribe og kaste baggerslagskast over nettet. 

Variation 

Kan spilles så man giver det andet par en opgave hvis man kan lave et baggerslag som 

gribes af makkeren.  

 

Se flere variationer her. 

Grupper à 4 
spillere 
 
1 bold pr. 
gruppe 

Baggerslag/ 
baggerslagskast 
 
Håndfatning i 
baggerslag 
 
Befrier i level 2 

5 
 

 

 
 

Smashkast Duo 
Spillerne går sammen 2 og 2.  
Kast smashkast over nettet til hinanden. 
 
Se flere variationer her. 
 
 

Parvis 
 
1 bold pr. 
par 

Smashkast 
 

15-
20 

 

 

Spil 
Spil level 0, level 1 eller level 2 afhængig af spillerne. 
Man kan evt. spille med point i stedet for at ”dø”. 

Alle 
 
En bold pr. 
bane 

 

 

http://uvolley.dk/kidsvolley/12-oevelser/154-baggerslag-2v2
http://uvolley.dk/kidsvolley/12-oevelser/154-baggerslag-2v2
http://uvolley.dk/kidsvolley/12-oevelser/154-baggerslag-2v2
http://uvolley.dk/kidsvolley/12-oevelser/154-baggerslag-2v2
http://uvolley.dk/kidsvolley/12-oevelser/180-smashkast-duo
http://uvolley.dk/kidsvolley/12-oevelser/180-smashkast-duo
http://uvolley.dk/kidsvolley/12-oevelser/180-smashkast-duo
http://uvolley.dk/kidsvolley/12-oevelser/180-smashkast-duo
http://uvolley.dk/8-kidsvolley/65-regler-level-0
http://uvolley.dk/8-kidsvolley/65-regler-level-0
http://uvolley.dk/8-kidsvolley/66-kids-regler-level-1
http://uvolley.dk/8-kidsvolley/66-kids-regler-level-1
http://uvolley.dk/8-kidsvolley/67-regler-level-2
http://uvolley.dk/8-kidsvolley/67-regler-level-2

