
Level 0-1-2 Program – Uge 47  

 SVBK 

Tid Øvelse Antal Fokus 

10  
 
 

 
 

Små opvarmningsøvelser 

• Studs bolden til makker, som griber den. Bevæg jer rundt, mens I laver øvelsen. 

• Kast bolden op i luften, som gribes af makker. 

• Stil jer ved siden af hinanden. Den ene triller bolden med fart på. Den anden skal 
stoppe bolden med hænderne, hovedet, numsen, maven, ryggen, m.m. 

• Kast bolden op i luften til makker og hop på et ben indtil makker kaster bolden 
tilbage. 

• Læg jer begge på maven. Den ene har bolden, som trilles fremad. I skal begge 
forsøge at stoppe bolden ved at rejse jer og løbe efter bolden. Når bolden er 
stoppet, lægger I jeg begge på maven igen, og den anden triller bolden. 

• Stil jer med ryggen til hinanden. Den der har bolden, kaster bolden bagover. 
Makkeren skal forsøge at gribe bolden eller stoppe bolden. Byt. 

• Den ene stiller sig med spredte ben, den anden triller bolden igennem og løber 
hen og stopper bolden. Byt. 

Parvis 
 
1 bold pr. 
par 

Opvarmning 
Boldtilvænning 
samarbejde 

5 

 

Partibold 

• Det ene hold kaster bolden til hinanden. 

• Det andet hold forsøger at erobre bolden. 

• Lykkedes det, er det nu det andet holds tur til at spille bolden til hinanden. 

 

Grupper à 
ca. 6 spillere 
(2 hold) 
 
1 bold pr. 
gruppe. 

Kaste–gribe 
Sammenspil 
Bevægelse i forhold 
til bolden 

10  

 

Løb langs nettet 
Løb langs nettet, mens I kaster bolden over nettet til hinanden to og to. 
Når I kommer til enden af nettet, løber I tilbage til start og starter forfra. Hvis der er 
ulige antal spillere, får I hver gang en ny makker. 
Der starter hele tiden nye par når der er plads. 
 
Se flere variationer af øvelsen her. 
 

Alle 
 
Parvis. 
1 bold pr. 
par. 

Boldtilvænning 
Bevægelse i forhold 
til bolden 

10  
 

Makker-kast 

• Kast bolden over nettet til din makker, som griber og kaster tilbage 

• Kast bolden over nettet og løb tilbage og rør baglinjen med foden 

• Kast bolden over nettet og rør derefter midterlinjen med hænderne 

• Kast bolden op til dig selv, grib den og kast den derefter over nettet 

• Kast bolden over nettet og rør din sidemand 

Parvis 
 
1 bold pr. 
par 
 
 

Kaste-gribe 
Bevægelse 
 
Level 2: baggerslag 

http://uvolley.dk/kidsvolley/12-oevelser/126-opv-ovelser
http://uvolley.dk/kidsvolley/12-oevelser/126-opv-ovelser
http://uvolley.dk/kidsvolley/12-oevelser/123-partibold
http://uvolley.dk/kidsvolley/12-oevelser/123-partibold
http://uvolley.dk/kidsvolley/12-oevelser/123-partibold
http://uvolley.dk/kidsvolley/12-oevelser/123-partibold
http://uvolley.dk/kidsvolley/12-oevelser/124-lob-langs-nettet
http://uvolley.dk/kidsvolley/12-oevelser/124-lob-langs-nettet
http://uvolley.dk/kidsvolley/12-oevelser/124-lob-langs-nettet
http://uvolley.dk/kidsvolley/12-oevelser/124-lob-langs-nettet
http://uvolley.dk/kidsvolley/12-oevelser/130-makker-kast
http://uvolley.dk/kidsvolley/12-oevelser/130-makker-kast


 

• Kast bolden over nettet og rør en kammerat to pladser væk 

• Kast bolden over nettet og løb under nettet og rør en kammerat 

• Kast bolden over nettet og hop 3 gang 

• Spil mod din makker. Man får point, når bolden rammer gulvet på modsatte 
side. 3 min. pr. kamp. Derefter flytter den ene række en plads mod højre 

 
Level 2: Spillerne laver et baggerslag til sig selv, griber og kaster til makkeren. 
 

 
 

10  

 

2 mod 2 
Stil jer parvis overfor hinanden på hver side af nettet. 
Stil jer ved siden af hinanden. Den ene kaster bolden over nettet. Bolden gribes på 

modsatte side, og kastes hurtigt tilbage over nettet. Når man har kastet, bytter man 

plads med makkeren.  

Level 2: laver baggerslag op til sig selv. 

Afhængig af antal baner og spiller, kan man spille på alm. kids-bane eller ½ bane. 

Se flere variationer af øvelsen her. 
 

Hold à 2 
pers. 
 
1 hold pr. 
bane 

Gribe-kaste med 
rotation 
 

5  

 

Serv op ad væg 
Spillerne stiller sig i en række bag hinanden med front mod væggen i en afstand på ca. 
2½ meter. 
Den 1. spiller server bolden mod væggen og løber bag køen. 
Den 2. spiller griber serven og server op ad væggen til den 3. spiller, osv. 
Sæt gerne et mål, f.eks. hvem kan lave en serie på 10 i træk.   
 
Level 2: I stedet for at gribe, kan man lave et baggerslag før man griber. 
 
Har man spillere på forskellige niveauer, kan man variere ovenstående så det giver 2 
point at spille baggerslag og gribe bolden og 1 point at gribe uden baggerslag. Hvilken 
gruppe får først 30 point? 
 
Se flere variationer af øvelsen her. 
 

Grupper à 3 
spillere 

Serv 
Gribe i bevægelse. 

http://uvolley.dk/kidsvolley/12-oevelser/131-2mod2
http://uvolley.dk/kidsvolley/12-oevelser/131-2mod2
http://uvolley.dk/kidsvolley/12-oevelser/131-2mod2
http://uvolley.dk/kidsvolley/12-oevelser/131-2mod2
http://uvolley.dk/kidsvolley/12-oevelser/129-servopadvaeg
http://uvolley.dk/kidsvolley/12-oevelser/129-servopadvaeg
http://uvolley.dk/kidsvolley/12-oevelser/129-servopadvaeg
http://uvolley.dk/kidsvolley/12-oevelser/129-servopadvaeg


10 

 

Serv med bevægelse 
To spillere prøver at komme til den anden side af hallen mens de server. 

• Den ene server, mens den anden løber og prøver at gribe bolden inden den rammer 
gulvet. 

• Den der har servet, løber nu forbi den der har grebet bolden, og gør sig klar til at 
gribe den andens serv. 

Gribes bolden ikke, startes forfra. 
 
Kan laves som en stafet, hvor man dyster mod andre hold. 
 

Parvis 
 
1 bold pr. 
par 

Serv. 
Gribe i bevægelse. 
Boldkontrol. 

15-
20 

 

Spil 
Spil level 0, 1 eller 2 afhængig af spillerne. 
Man kan evt. spille uden at ”dø”. 

Alle 
 
En bold pr. 
bane 

 

 

http://uvolley.dk/kidsvolley/12-oevelser/127-serv-bevaegelse
http://uvolley.dk/kidsvolley/12-oevelser/127-serv-bevaegelse

