
Level 0-1-2 Program – Uge 48  

 SVBK 

Tid Øvelse Antal Fokus 

10  

 

Klister tagfat 
Spillerne finder sammen to og to og holder hinanden i hånden. Slippes hænderne, er 
parret automatisk fanget. 

• To af parrene er fangerhold (kun et par hvis der er få deltagere). 

• Bliver man fanget af et fangerhold skal man stå helt stille. Parret skal nu klistre dér 
hvor de blev rørt. 

• Blev en af dem rørt på hovedet og den anden på knæet, skal de to kropsdele nu 
klistrer sammen til en sjov figur. 

• Parret bliver befriet ved, at et andet par laver samme figur. 

• Der er helle under befrielsesaktionen. 
Der vælges nye fangerhold efter ca. 3 min. 

 

Alle spillere 
 

Opvarmning 
Samarbejde 

10 

 

Driblekonger 
Alle dribler med en bold på et afgrænset område. 

Det gælder om at have kontrol over ens egen bold, mens man slår de andres bold væk 

ud af banen. 

Mister man sin bold laver man en form for straf. Det kan være 5 sprællemand, løbe 

banen rundt.Derefter er man med igen. 

 

8-12 spillere 
 
1 bold pr. 
spiller. 

Opvarmning 
Boldkontrol 

10 

 

Grib bolden 

Stil jer i en firkant inde på banen. Giv hinanden et nummer fra 1-4. 

• Spiller nr. 1 løber ind på midten og kaster bolden højt op og løber ud på sin plads 

igen og lægger sig på maven, triller om på ryggen og rejser sig op igen. 

• Spiller nr. 2 løber mod midten og griber bolden og kaster den højt op, og løber 

derefter ud på sin plads igen, lægger sig på maven, triller om på ryggen og rejser 

sig op igen. 

• Spiller nr. 3 løber ind og griber bolden, kaster den op, løber ud på sin plads, lægger 

sig på maven osv. 

 

For flere variationer til øvelsen, klik her. 

 
 

Grupper à 4 
spillere 
 
1 bold pr. 
gruppe 
 
 

Gribe - kaste 
Boldtilvænning 

http://uvolley.dk/kidsvolley/12-oevelser/140-klister-tagfat
http://uvolley.dk/kidsvolley/12-oevelser/123-partibold
http://uvolley.dk/kidsvolley/12-oevelser/123-partibold
http://uvolley.dk/kidsvolley/12-oevelser/141-grib-bolden
http://uvolley.dk/kidsvolley/12-oevelser/141-grib-bolden


10  
 

 

Studs-baggerslag 
Level 2 
Bolden kastes i vejret, studser gulvet, spilleren laver baggerslag, bolden studser gulvet 
igen, spilleren laver baggerslag. 
Level 0-1 
Bolden kastes i vejret, studser gulvet, spilleren griber den. Bolden kastes i vejret igen, 
studser gulvet og griber den. 
 

For flere variationer til øvelsen, klik her. 
 

Enkeltvis 
 
1 bold pr. 
spiller 
 
 
 
 

Baggerslag/ 
baggerslagskast 
 
Håndfatning i 
baggerslag 

10 

 

Banen rundt  

Spillerne stiller sig i en række efter hinanden.  

Bolden kastes over nettet af den første spiller i den ene række og løber derefter rundt 

om nettet og om bag rækken på den anden side. 

Bolden gribes på den anden side af den forreste spiller, kaster hurtigt bolden over 

nettet igen, løber rundt om nettet osv. 

Alle spillere starter med 10 point. Gribes bolden ikke, trækkes 1 point fra. Når en af 

spillerne ender på 0, stoppes spillet og man kan starte forfra. 
 

Level 2 

Level 2 kan lave baggerslag til sig selv, gribe og kaste over nettet i stedet for. 
 

Grupper à 6-
8 spillere 
 
1 bold pr. 
gruppe 

Gribe - kaste 
Boldtilvænning 

10 

 

Hulahop 2v2 
Der laves grupper à 4, 2 spillere på hver side af nettet. Der spilles på en halv kidsbane i 
bredden – længden kan reguleres afhængigt af level/niveau. 

• Den ene spiller på hver side starter med hulahopringen i hænderne. 

• Bolden kastes over nettet, skal igennem de andres hulahopring og ramme gulvet. 

• Efter bolden har ramt jorden, skal den spiller uden hulahopring gribe bolden og 
kaste den over nettet. 

• Når bolden er kastet over nettet, bytter spillerne hurtigt, så den anden får 
hulahopringen i hænderne. 

 

Level 2 
I stedet for at gribe bolden, kan man lave et baggerslag og gribe den derefter. 
 
 

Grupper à 4 
 
1 bold pr. 
gruppe 
 
1 
hulahopring 
pr. par 

Gribe - kaste 
Boldtilvænning 

http://uvolley.dk/kidsvolley/12-oevelser/142-studs-baggerslag
http://uvolley.dk/kidsvolley/12-oevelser/142-studs-baggerslag
http://uvolley.dk/kidsvolley/12-oevelser/143-banen-rundt
http://uvolley.dk/kidsvolley/12-oevelser/145-hulahop-2v2


10 

 

Rotationsspil 
Spillerne deles så der er 2 hold pr. bane. Der kan spilles med 4 spillere på hver side 
(stilles op i firkant), 3 spillere (trekant) og 2 spillere. Antallet på hver side afhænger af 
antal spillere og om der er nogle bestemte rotationer man vil træne. 

• Start med at kaste bolden over nettet og rotér. 

• Gribes bolden ikke, samles den hurtigt op og kastes over nettet igen. 

• Fortsæt spillet med at kaste og gribe over nettet. 
Spil evt. med point så holdet får 1 point hver gang det har grebet bolden 3 gange i 
træk. 
 
Variation 
Nye spillere 
Man kan med fordel øve rotationsspillet uden bold først ved at når træneren klapper, 
roterer spillerne en plads i urets retning. Sæt gerne tempoet løbende op for klappene. 
 
Level 0/nye spillere 
Har man f.eks. nogle små level 0’ere eller meget nye spillere, kan man lade bolden 
rører gulvet inden den gribes. 
 
Level 2 
Der spilles med baggerslag. Vil man ”tvinge” nogle flere baggerslag igennem spillet, 
kan der kan spilles med point, hvor X antal baggerslag i træk giver 1 ekstra point. 
 

Grupper à  
4-8 spillere 

Gribe - Kaste 
Rotation 

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/144-rotationsspil
http://uvolley.dk/8-kidsvolley/65-regler-level-0
http://uvolley.dk/8-kidsvolley/66-kids-regler-level-1
http://uvolley.dk/8-kidsvolley/67-regler-level-2

