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5-7 

 

Trillebold 
Alle står samlet inde i en cirkel (eller find nogle andre streger I kan bruge i hallen) 
undtagen 1 spiller som er udenfor cirklen. Denne spiller skal trille bolden gennem 
cirklen – bolden skal røre gulvet hele tiden. Brug indersiden af håndfladen til at 
slå/skubbe til bolden. 

• Alle i cirklen skal forsøg at hoppe over bolden, når den trilles gennem cirklen. 

• Bliver man ramt af bolden, går man ud af cirklen og hjælper med at trille bolden 
gennem cirklen. 

Sørg for at bolden hurtig trilles gennem cirklen, så man ikke kan stå stille når man er 
inde i cirklen. Den der er tilbage til sidst, har vundet. 
 

Alle 
1 bold  
(evt. en 
skumbold) 

Opvarmning 
Samarbejde 

5-7 

 

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  
 

 

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. 

Level 0-1: bolden kastes med baggerslagskast og gribes. 
Se flere variationer her. 

Parvis 
 
1 bold pr. 
par 
 
 
 

Baggerslaget 
Boldkontrol 

10 

 

Baggerslag 2v2 

Der spilles 2 mod 2. Den ene kaster eller laver en nem serv over nettet. Bolden 

modtages med baggerslag til makkeren, som griber bolden og kaster den over nettet 

retur. Når man har kastet, bytter man plads. 

Level 0-1: Gribe og kaste baggerslagskast over nettet. 

Variation 

Kan spilles så man giver det andet par en opgave hvis man kan lave et baggerslag som 

gribes af makkeren. Se flere variationer her. 

Grupper à 4 
spillere 
 
1 bold pr. 
gruppe 

Baggerslag/ 
baggerslagskast 
 
Håndfatning i 
baggerslag 

http://uvolley.dk/kidsvolley/12-oevelser/155-trillebold
http://uvolley.dk/kidsvolley/8-kidsvolley/108-toem-banen
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/154-baggerslag-2v2
http://uvolley.dk/kidsvolley/12-oevelser/154-baggerslag-2v2


5 

 

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. 

10  Serv-grib 
To spillere på hver side af nettet. Spillerne på den ene side af nettet server, mens 
spillerne på den anden side griber serverne. 
Når spillerne tilsammen har grebet 10 bolde, bytter man opgave. 
Spilles med enten 1 eller 2 bolde. 

Grupper à 4 
spillere 
 
1-2 bolde pr. 
gruppe 
 

Serv 
Gribe-kaste 
Boldtilvænning 

10 

 

Streetvolley 
Spil kamp mod hinanden – enten en mod en eller to mod to. Det gælder om at få 
bolden til at røre gulvet på modsatte side. 

• Start spillet med at kaste bolden over på modsatte side. 

• Bolden gribes og kastes tilbage over nettet. 

• Forsøg at udspille modstanderne på den anden side af nettet. 
Er man 2 på hver side, bytter man plads hver gang man har kastet bolden. 
   
Efter hver kamp flytter alle en plads mod højre, og I får dermed nye modstandere. 
I kan vælge at spille små kampe på tid, hvor vinderne får 2 point og uafgjort 1 point. 
 
Variation 
I kan vælge at starte spillet med en serv. 
 

Alle 
Hold à 1 eller 
2 spillere. 
 
1 bold pr. 
bane 

Gribe-Kaste 
Rotation 
Overblik 

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/127-serv-bevaegelse
http://uvolley.dk/kidsvolley/12-oevelser/156-serv-grib
http://uvolley.dk/kidsvolley/12-oevelser/157-streetvolley
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

