
Level 3-4 Program – Uge 3 

 SVBK 

Tid Øvelse Antal Fokus 

5-7   

 

Stikbold 
Alle spillere fordeler sig på kidsvolleybanen eller anden afgrænset område. 
Træneren kaster bolden ind på banen og spillet begynder. 

• Den der først får fat i bolden, skal forsøge at ramme en af de andre. 

• Bliver man ramt af bolden dør man og sætter sig ned. 

• Man blive befriet, når den spiller man blev ramt af dør eller at man får fat i bolden 
mens man sidder ned. 

• Gribes bolden fra kasteren, er det den der kaster bolden som dør. 
 

Se flere variationer af øvelsen her. 

Alle 
 
1-3 bolde 

Opvarmning 
Kaste/gribe 
Overblik 

5-7  

 

Forskellige løb 
Sammen parvis bag baglinjen. 

• Skiftevis løber man forskellige løb til midten og tilbage til makker (highfive til 
makkeren inden han/hun må løbe): 

• Alm. løb til midten, rør midterlinjen med hænderne og baglæns tilbage. 

• Løb med sideskridt(step) frem og tilbage. 

• Gadedrengeløb. 

• Hop frem og tilbage med samlet ben. 
Lad evt. spillerne finde på flere løb. 
 

Parvis Opvarmning 
 
 

5-7 

 

X baggerslag på 5 min. 
To spillere skal forsøge at få x antal baggerslag i træk. Antallet afgører træneren ift. 
spillernes niveau.  
Spillerne stiller sig overfor hinanden og spiller baggerslag til hinanden. Tabes bolden, 
starter man forfra og der tælles fra 0 igen. 

Parvis 
 
1 bold pr. 
par 

Baggerslag/ 
Baggerslagskast 
 

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. 
 

Se flere variationer af øvelsen her. 

Grupper à 4 
spillere 
 
1 bold pr. 
gruppe 

Baggerslag 
Bevægelse ift. 
bolden 

http://uvolley.dk/kidsvolley/12-oevelser/195-stikbold
http://uvolley.dk/kidsvolley/12-oevelser/195-stikbold
http://uvolley.dk/kidsvolley/12-oevelser/195-stikbold
http://uvolley.dk/kidsvolley/12-oevelser/195-stikbold
http://uvolley.dk/kidsvolley/12-oevelser/194-forskellige-lob
http://uvolley.dk/kidsvolley/12-oevelser/194-forskellige-lob
http://uvolley.dk/kidsvolley/12-oevelser/166-x-baggerslag
http://uvolley.dk/kidsvolley/12-oevelser/166-x-baggerslag
http://uvolley.dk/kidsvolley/12-oevelser/184-baggerslag-baglinje
http://uvolley.dk/kidsvolley/12-oevelser/184-baggerslag-baglinje
http://uvolley.dk/kidsvolley/12-oevelser/184-baggerslag-baglinje
http://uvolley.dk/kidsvolley/12-oevelser/184-baggerslag-baglinje


15  

 
 

M-H-S trekant 
Spillerne står i en trekant. To spillere (A og B) stiller sig overfor hinanden (4-6 m. 
imellem dem). Den tredje spiller (H) stiller sig mellem de to andre (ca. 2-3 m. ud fra 
dem). Denne spiller skal hæve/gribe-kaste hæve til de to andre spillere. 

• Spiller A kaster bolden til spiller B. 

• B modtager bolden til H. 

• H hæver/gribe-kaste hæver til spiller B. 

• Spiller B smasher (eller laver fingerslag) til A, som modtager bolden. 
Byt opgave så alle kommer til at hæve. 
 

Grupper à 3 
spillere 
 
1 bold 
 

Spilrytme 
Modtagning 
Hævning 
Smash 

20 

 
 

Smashball level 1  
Fordel spillerne i hold à 2-3 spillere. Sæt nettet lidt ned, så det ikke er så højt. 

• Spillet startes med en serv. 

• På modsatte side gribes bolden – bolden må gerne ramme gulvet 1 gang. 

• Den spiller, der griber bolden, kaster bolden op til sig selv og smasher bolden over 
nettet. 

• Bolden gribes på modsatte side, kastes op til sig selv, smashes over nettet osv.  

• Bolden vindes, når den ikke gribes af modsatte hold. 
 

Grupper à  
4-6 spillere 
(2 hold) 
 
1 bold 
 
 

Smash 
Smashtilløb 
Smashrytme 
 
 

10  

 

Serv efter hulahopring 
En spiller på hver side af nettet. Den ene har en bold den anden har en hulahopring 
(man kan også blot lave en ring med armene). 

•  Spilleren med bolden server over nettet. 

•  Spilleren med ringen forsøger at få bolden til at ramme gennem ringen. 
 
Variation 
Modtag bolden med et baggerslag op til sig selv og grib den. Derefter serves retur. 
 

Parvis  
 
1 bold 
 
Evt. 1 
hulahopring 

Serv 
Bevægelse til 
bolden 
 
 

15-
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/kidsvolley/12-oevelser/196-m-h-s-trekant
http://uvolley.dk/kidsvolley/12-oevelser/197-smashball1
http://uvolley.dk/kidsvolley/12-oevelser/197-smashball1
http://uvolley.dk/kidsvolley/12-oevelser/198-serv-efter-hulahopring
http://uvolley.dk/kidsvolley/12-oevelser/198-serv-efter-hulahopring
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
https://www.youtube.com/watch?v=-DRbQhxno5Q

