
Level 3-4 Program – Uge 47  

 SVBK 

Tid Øvelse Antal Fokus 

10  

 

Tøm banen for bolde 

Del spillerne og bolde på hver side af nettet. 

Boldene skal kastes over nettet. Det gælder om at få tømt sin banehalvdel for bolde. 

Det hold, der først får alle bolde væk fra banen, har vundet. 

Der kan også spilles på tid. Når tiden er gået, tælles alle bolde sammen. Det hold der 

har færrest bolde på sin banehalvdel har vundet. 

 

2 grupper à 
4-6 spillere 
 
4-6 bold pr. 
banehalvdel 

Opvarmning 
Kast 
Overblik 
Kommunikation 

10 

 

Smørhul 
Del jer i et lille og et stort hold f.eks. 4 mod 2 
Holdet med 4 spillere starter med bolden og kaster bolden til hinanden, mens de 
bevæger sig rundt. 
De to spillere i ”smørhullet” forsøger at røre bolden. 
Sker det, byttes plads med den spiller, der mistede bolden. 

Ca. 6 spiller 
pr. gruppe 
 
1 bold pr. 
gruppe 

Opvarmning 
 

10  

 

Baggerslagsstafet 
2 spillere på den ene baglinje og 1 spiller på den anden sides baglinje. 
Der startes altid dér hvor der er 2 spillere. 

• Der spilles baggerslag til sig selv ned til baglinje. Der afsluttes med at spille et 
baggerslag der gribes.  

• Bolden afleveres til spilleren ved baglinjen, der tager samme tur den anden vej. 

• Når den 3. spiller har taget sin tur, er gruppen færdig.  
Falder bolden undervejs, skal man tilbage til startpunktet eller dér hvor man aftaler. 
 

Grupper på 3  
 
1 bold pr. 
gruppe 

Baggerslag 
Boldkontrol 

10  
 

 

Baggerslag 1m1 
Stil jer overfor hinanden på hver side af nettet 

• Kast bolden over nettet med et underhåndskast. På den anden side modtages 

bolden med et baggerslag til sig selv, og bolden gribes. Bolden kastes tilbage osv. 

• Kast bolden over nettet med underhåndskast. Bolden modtages med baggerslag til 

sig selv 2-3 gange og kastes derefter tilbage. Den spiller, der har kastet bolden kan 

evt. løbe ned og røre baglinjen med foden og tilbage til udgangspunktet 

Parvis 
 
1 bold pr. 
par 
 
 
 
 

Baggerslaget 
Boldkontrol 

http://uvolley.dk/kidsvolley/8-kidsvolley/108-toem-banen
http://uvolley.dk/kidsvolley/8-kidsvolley/109-smoerhul
http://uvolley.dk/kidsvolley/12-oevelser/114-bs-fs-stafet
http://uvolley.dk/kidsvolley/12-oevelser/115-bs-1m1
http://uvolley.dk/kidsvolley/12-oevelser/115-bs-1m1
http://uvolley.dk/kidsvolley/12-oevelser/115-bs-1m1
http://uvolley.dk/kidsvolley/12-oevelser/115-bs-1m1


10 

 

Modtagning-hævning 
Træneren laver en underhåndsserv, der modtages op til hæveren. Der laves en gribe-
kastehævning ud til spilleren på pos. 4, der spiller bolden over nettet.  Spilleren løber 
selv efter bolden, lægger den i boldvognen og går bag rækken. Hæveren bliver 
”smasher” på pos. 4, og modtageren bliver gribe- kastehæver. 

 
Level 4: spillerne hæver med fingerslag i stedet for en gribe-kastehævning. 
 

Grupper à  
3-5 spillere 
 
1 bold pr. 
gruppe 

Hævning/Gribe-
kastehævning 
Modtagning 
 
 

5 

 

Smashtilløb 
Tilløbsrytmen hedder venstre-højre-venstre for højrehåndede - og højre-venstre-højre 
for venstrehåndede. 

• Småløb ned ad banen. Når træneren råber "stop", laves tilløb. 

• Lav tilløbet op mod nettet.  

Alle 
 
Ingen 
rekvisitter 

Smashtilløb 
 

5 

 

Smash-timing 
Sammen to og to med en bold. Stå overfor hinanden med afstand ca. 8 m. 

• Den ene spiller kaster bolden op til sig selv med to hænder og slår bolden i gulvet 
foran sig. Bolden gribes af makker, der derefter gør det samme derefter. 

• Kast bolden op til sig selv og spring op og slå til bolden som gribes af makker, der 
derefter gør det samme 

 

Parvis 
 
1 bold pr. 
par 

Timing af smash 
 

10 

 

Smash med tilløb 
Spillerne på en linje bag hinanden på position 4. Træneren kaster bolden lodret i vejret. 
Spilleren laver tilløb og smasher over nettet.     
 

Alle Tilløb, timing og 
smash 

15-
20 

 

Spil 
Spil level 3 eller level 4. 
Er I mange og har flere baner, kan det spilles som kongebane. 
I spiller på tid, når tiden er gået, flytter alle vinderne en plads mod højre og taberne en 
plads mod venstre. 

Alle 
 
En bold pr. 
bane 

 

 

http://uvolley.dk/kidsvolley/12-oevelser/118-modtagning-haevning
http://uvolley.dk/kidsvolley/12-oevelser/120-smashtillob
http://uvolley.dk/kidsvolley/12-oevelser/119-smash-timing
http://uvolley.dk/kidsvolley/12-oevelser/122-smash-med-tillob

