
Level 0-1-2 Program – Uge 4  

 SVBK 

Tid Øvelse Antal Fokus 

5-7 

 
 

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 

5-7  

 

Forskellige løb 
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  

 

Kast & grib kæde 

Alle spillere står omkring baglinjen ca. 2 m. imellem sig. 

Start med en bold i hvert hjørne. Der kastes til højre (baggerslagskast eller 

fingerslagskast). 

Når bolden kommer til enden af rækken, kastes med et smashkast over nettet. 
 

Ønsker man at gøre det lidt sværere, kan der sættes flere bolde i spil.              
 

3-4 spillere 
på hver side 
af nettet 
 
2 bolde 

Baggerslagskast 
Fingerslagskast 
Smashkast 
 
 

10  

 

Kast & grib duo 

Øvelse 1 

• Bolden kastes frem og tilbage over nettet. 

• Når bolden er kastet over nettet, laver man armkrog med sin makker og løber en 
omgang rundt og bytter derefter plads. 

Øvelse 2 

• Som øvelse 1, men nu står man foran og bagved hinanden. 

• Når bolden er kastet over nettet, vender spillerne sig mod hinanden, springer op 
og giver en ”high five” - og bytter derefter plads. 

Øvelse 3 

• Bolden kastes frem og tilbage over nettet og gribes. 

• Den spiller, der ikke griber bolden, løber ned og rører keglen ved baglinjen. 

• Derefter byttes der plads. 

Grupper à 4 
spillere 
 
1 bold pr. 
gruppe 
 

Kaste og gribe 
Boldtilvænning 
 

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/194-forskellige-lob
http://uvolley.dk/kidsvolley/12-oevelser/194-forskellige-lob
http://uvolley.dk/kidsvolley/12-oevelser/199-kast-grib-kaede
http://uvolley.dk/kidsvolley/12-oevelser/199-kast-grib-kaede
http://uvolley.dk/kidsvolley/12-oevelser/200-kast-grib-duo
http://uvolley.dk/kidsvolley/12-oevelser/200-kast-grib-duo


15  

 

Bagger & kast 2v2 
Øvelse 1 

• Der spilles baggerslag til sig selv mens der løbes op mod nettet. 

• Kast med et fingerslagskast over nettet og løb derefter ned til baglinjen. 

• Bolden gribes af den første spiller på den anden side af nettet, der gør det samme. 
Øvelse 2 

• Spilleren ved nettet kaster bolden over til bagerste spiller, der laver baggerslag til 
den forreste spiller, der kaster over nettet til bagerste spiller osv. 

• Der byttes plads når bolden er kastet over nettet. 

Grupper à 4 
spillere 
 
1 bold pr. 
gruppe 

Baggerslag 
Baggerslagskast 
Fingerslagskast 
 

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 
 
 

10 

 

Serv i hulahopring 
Læg 10-15 hulahopringe eller andre markeringer (overtrækstrøjer, kegler eller 
spillernes træningstrøjer) på den ene side af nettet. Lav et antal grupper à 3-4 spillere. 
Vælg den afstand der skal serves fra og passer til børnenes færdigheder. 

• Når man rammer ned i en ring, må man hente ringen ned til sin gruppe.  
Konkurrence: Hvem har f.eks. flest ringe efter 5 minutter? 

• Man må kun tage en ring når man har servet 3 bolde inde i ringen. 
 

Variation 
Man kan tælle hvor mange bolde der rammer inden for markeringerne og lade 
markeringerne ligge. 
 

Grupper à  
3-4 spillere 
 
Bolde og 
markeringer 
f.eks. 
hulahopringe 

Serv. 
Serv efter mål. 

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/201-bagger-kast-2v2
http://uvolley.dk/kidsvolley/12-oevelser/201-bagger-kast-2v2
http://uvolley.dk/kidsvolley/12-oevelser/198-serv-efter-hulahopring
http://uvolley.dk/kidsvolley/12-oevelser/198-serv-efter-hulahopring
http://uvolley.dk/kidsvolley/12-oevelser/176-serv-i-hulahopring
http://uvolley.dk/kidsvolley/12-oevelser/176-serv-i-hulahopring

