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Sten, saks, papir 
Hulahopringene placeres i en kæde enten helt lige eller lad den sno sig. 
Spillerne deles i to hold, der placerer sig i hver sin ende af kæden. 

• Ved startfløjt hopper forreste spiller fra hver sin ende ind mod midten af kæden. 

• Når de møder hinanden, slår de sten, saks, papir. 

• Taberen løber hurtig tilbage i sin række, og næste spiller er klar til at hoppe. 

• Vinderen fortsætter sine hop mod modstanderens ende og udfordrer den næste 
spiller som han/hun møder. 

• Det hold, der når helt ned til modstanderens første hulahopring har vundet. 
 

Se flere variationer her. 
 

Alle spillere 
(deles op i 2 
hold) 
 
Hulahop-
ringe eller 
andre 
markeringer 
 

Opvarmning 
 

5-7  

 

De evige udfordringer 
Spillerne deles op i 2 grupper: 1 gruppe med en bold hver og en gruppe uden bold. 
Spillerne med bold danner en stor cirkel. Spillerne uden bold stiller sig i midten af 
cirklen. 

• Spillerne i midten af cirklen løber ud til en af spillerne med en bold og beder om en 
udfordring. 

• Spillerne med bolde giver forskellige udfordringer, f.eks. spil fingerslag, baggerslag, 
gribe/kaste osv. 

• Udfordringen udføres ved at bolden kastes til udfordreren som spiller bolden 
tilbage på den måde man er blevet udfordret på, f.eks. fingerslag. 

 
Man må aldrig stå stille i cirklen med de mange udfordringer, men hele tiden finde en 
ny spiller at blive udfordret af. 
Efter 2-3 min. bytter spillerne rolle. 
 

Alle 
 
En bold pr. 
par 

Opvarmning 

10 

 

Trekant baggerslag 
Spillerne står i en trekant. En spiller foran baglinjen og to spillere ved nettet. 
Spillerne på baglinjen spiller baggerslag op til ”hæveren” ved nettet. 
Hæveren laver en gribe-kaste hævning (level 3) eller fingerslag (level 4) til den anden 
spiller ved nettet, der spiller fingerslag ned til spilleren ved baglinjen. 
På den måde kører bolden rundt mellem de 3 spillere. 
 

Variation 
Kan spilles med 4 spillere hvor man skal løbe efter bolden efter man har spillet den. 
 

Grupper på 3 
spillere  
 
1 bold pr. 
gruppe 

Baggerslag/modtag
ning 
Hævning 

http://uvolley.dk/kidsvolley/12-oevelser/188-sten-saks-papir
http://uvolley.dk/kidsvolley/12-oevelser/188-sten-saks-papir
http://uvolley.dk/kidsvolley/12-oevelser/188-sten-saks-papir
http://uvolley.dk/kidsvolley/12-oevelser/188-sten-saks-papir
http://uvolley.dk/kidsvolley/12-oevelser/189-evige-udfordringer
http://uvolley.dk/kidsvolley/12-oevelser/189-evige-udfordringer
http://uvolley.dk/kidsvolley/12-oevelser/138-trekant-baggerslag
http://uvolley.dk/kidsvolley/12-oevelser/138-trekant-baggerslag


10  

 

Baggerslag med bevægelse 
En spiller står på hæverpositionen (ved nettet i midten). De andre spillere står på en 
række bag baglinjen af banen.  
En træner står på modsatte side af nettet med en boldkurv.  

• Første spiller i rækken løber ind på banen. 

• Træneren kaster bolden. 

• Spilleren laver baggerslag op til hæveren. 

• Hæveren griber bolden, lægger den i boldkurven og løber ned bag rækken. 
Spilleren der har lavet baggerslag, stiller sig klar som griber/hæver. 

 

Se flere variationer her. 
 

Alle 
 
Alle bolde 
 

Baggerslag/ 
baggerslagskast 
 
Bevægelse i forhold 
til bolden 
 
Modtagning 
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M-H-S: Modtagning-hævning-smash 
Træneren står på den ene side af nettet med 1-3 hjælpere (boldsamlere). Det kan også 
være en spiller, der kaster bolden over nettet. 

• Træneren kaster bolden over nettet. 

• Der modtages, hæves (eller gribe-kaste hæves) og smashes. 

• Hjælper sørger for, at boldene samles og lægges i boldvognen. 
Efter 10-15 bolde roteres, så spillerne får nye opgaver. 
 
 

Grupper à  
6–8 spillere 
 
2 hold 
 
3-4 bolde pr. 
gruppe 
 

Spilrytme: 
Modtagning, 
hævning, smash 
 
 

10  

 

Serv efter position  
Spillerne deles i 2 hold. Hvert hold vælger en person som sætter sig på position 1 på 
modsatte side af nettet. Det gælder nu for holdet at serve og ramme deres medspiller, 
som skal gribe servebolden. Når bolden er grebet, løber spilleren, som servede 
gribebolden, til position 2 og sætter sig. Spilleren der greb bolden, løber nu ned til sit 
hold og server. Holdet der først får grebet en serv i alle 4 positioner vinder.  
 

Se flere variationer her. 
 

Fordel 
spillerne i 2 
grupper – 
evt. på flere 
baner. 
 
Alle bolde. 

Serv 
Serv efter mål 

15  

 
 
 

Paradis 
Spillerne deles i 3 hold pr. bane - 2-4 spillere pr. hold (afhængigt af niveau). 
Den ene side af nettet kaldes paradis (vinder siden).  
Et hold starter i paradis, et hold starter på som ”udfordrer” med serven på den anden 
side og det sidste hold starter uden for banen og klar med en bold. 

• Udfordrer-holdet server bolden i gang og spiller bolden færdigt. 

• Vinderholdet kommer i paradis og holdet som taber bolden, går ud af banen. 

• Holdet udenfor banen går nu ind og server. 

• Vinder man bolden når man allerede står i paradis får man 1 point. 
  

Hold à 2-4 
spillere 
 
Ca. 3-4 hold 
pr. bane  
 
2 bolde pr. 
bane 

Spil  
Øve spillet med få 
spillere på banen 
 
 
 
 
 
 

http://uvolley.dk/kidsvolley/12-oevelser/178-baggerslag-med-bevaegelse
http://uvolley.dk/kidsvolley/12-oevelser/178-baggerslag-med-bevaegelse
http://uvolley.dk/kidsvolley/12-oevelser/178-baggerslag-med-bevaegelse
http://uvolley.dk/kidsvolley/12-oevelser/178-baggerslag-med-bevaegelse
http://uvolley.dk/kidsvolley/12-oevelser/171-m-h-s
http://uvolley.dk/kidsvolley/12-oevelser/171-m-h-s
http://uvolley.dk/kidsvolley/12-oevelser/187-serv-efter-position
http://uvolley.dk/kidsvolley/12-oevelser/187-serv-efter-position
http://uvolley.dk/kidsvolley/12-oevelser/178-baggerslag-med-bevaegelse
http://uvolley.dk/kidsvolley/12-oevelser/178-baggerslag-med-bevaegelse
http://uvolley.dk/kidsvolley/12-oevelser/190-paradis
http://uvolley.dk/kidsvolley/12-oevelser/190-paradis
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20 

 

Spil 
Spil level 3 eller level 4. 
 
Variation 
Træneren kan hele tiden have en bold klar, så når bolden ”dør”, bliver der hurtigt 
sendt en ny bold på banen. 
Der bliver ikke spillet med serv. Rotér efter 5-8 bold. 

Alle 
 
En bold pr. 
bane 

 

 

http://uvolley.dk/8-kidsvolley/68-regler-level-3
http://uvolley.dk/8-kidsvolley/68-regler-level-3
http://uvolley.dk/8-kidsvolley/69-regler-level-4
http://uvolley.dk/8-kidsvolley/69-regler-level-4

