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Tid Øvelse Antal Fokus 

5-7  

 

2 boldspil 
Hvert hold starter med en bold. Det gælder om at få bolden til at røre gulvet på 
modstanderens bane.  

• Spillet startes med, at der kastes (eller serves) en bold fra begge sider samtidig. 

• Grib bolden og kast den på den anden side. 

• Man få point, når begge bolde er i gulvet på modstanderens side. 

• Det hold der først får 7 point har vundet. 

• Hvis den ene bold rammer gulvet, spilles videre med én bold, indtil denne også 
rammer gulvet.  

 

2 hold på 
hver bane à 
3-5 spillere 
 
2 bolde 

Kast og grib  
Koncentration  
 

10  

 

Rundt om nettet 
1 spiller på hver side af nettet, samt 1-2 spillere i kø udenfor banen (stil evt. 2 kegler 
som markér hvor rækken starter). 

• Spillet starter med at kaste bolden over nettet. 

• Når man har kastet, løber man ud af banen og rundt om stolpen over i den anden 
række 

 

Level 2 
I stedet for at gribe-kaste, laves der baggerslag op til sig selv, griber bolden og kaster 
den videre over nettet. 
 

Se flere variationer her. 

1 bold pr. 
bane 
 
Evt. 2 kegler 

Gribe og kaste 
Bevægelse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10  

 

Bagger Duo 

• Der kastes og gribes med rigtige bevægelser. 

• Spiller A studser bolden, B spiller tilbage med baggerslag. 

• A laver fingerslag, bolden studses og laver baggerslag til B som griber. 

• A studser bolden. B løber frem og spiller tilbage med baggerslag. 

• A studser bolden. B løber tilbage og spiller tilbage med baggerslag. 

• A kaster bolden og B laver baggerslag tilbage. 

• A kaster bolden med forskellige længder og B spiller baggerslag retur. 

• A spiller fingerslag, B laver baggerslag retur og A griber. 

• A spiller fingerslag, B laver baggerslag, A laver fingerslag osv. 

• Der spilles baggerslag frem og tilbage. 

• Der spilles frem og tilbage med baggerslag, afstanden ændres. 

• Der spilles frem og tilbage, skift mellem høje og lave bolde. 

Parvis 
 
1 bold pr. 
par 

Baggerslag 
Fingerslag 
Bevægelse til 
bolden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://uvolley.dk/kidsvolley/12-oevelser/202-2boldspil
http://uvolley.dk/kidsvolley/12-oevelser/202-2boldspil
http://uvolley.dk/kidsvolley/12-oevelser/182-rundt-om-nettet
http://uvolley.dk/kidsvolley/12-oevelser/182-rundt-om-nettet
http://uvolley.dk/kidsvolley/12-oevelser/182-rundt-om-nettet
http://uvolley.dk/kidsvolley/12-oevelser/182-rundt-om-nettet
http://uvolley.dk/kidsvolley/12-oevelser/203-bagger-duo
http://uvolley.dk/kidsvolley/12-oevelser/203-bagger-duo


• Bolden modtages, gribes, kastes til sig selv, gribes, kastes retur med 
underhåndskast til makker. 

• Bolden modtages, gribes, kastes til sig selv, gribes og returneres med 
fingerslagskast/fingerslag. 

 

 

10  
 

 
 
 

Baggerchamp 
Almindeligt spil, hvor der kun må bruges baggerslag. 
Man kan spille det med 1, 2 og/eller 3 berøringer på samme side. 
 
Man kan spille 1 mod 1, 2 mod 2, 3 mod 3 eller 4 mod 4. 
 
Variationer 

• Kan spilles som Paradis, hvis der mangler baneplads. 

• Bolden skal ramme gulvet en gang inden den spilles over nettet. 

• Bolden skal ramme gulvet inden hvert baggerslag, inden den spilles over nettet. 
 

Spillerne 
deles i hold à 
1 til 4 spillere 
 
En bold pr. 
bane. 
 

Baggerslag 
Baggerslag i spil 
 
 
 
 
 
 

15  

 
 

Serv & befri 
Øvelse 1 
To hold à 3-4 spillere. Hvert hold har en halv kidsbane. 
For hvert hold stiller 1 spiller sig på den ene side af nettet (griberen), og resten på den 
anden side (serverne). 
Den forreste spiller server en bold til spilleren på den anden side af nettet. 
Gribes bolden, får holdet 1 point. Serveren bliver til griberen, griberen løber ned i 
servekøen. 
Gribes bolden ikke, går serveren bag i servekøen. 
Første hold til f.eks. 20 point vinder. 
 
Øvelse 2 
Nu fordeles spillerne således, at der står 4 gribere på kidsbanen. Det gælder om at 
befri alle spillerne på banen. Spillerne befries ved, at de griber bolden.  
Når bolden er grebet, bliver man server og løber over på modsatte side af banen. 
Det hold, der først befrier alle spillere har vundet. 
 
 

Deles i hold à 
3-6 spillere 
 
2-3 bolde pr. 
hold 

Serv 
Serv efter mål 

http://uvolley.dk/kidsvolley/12-oevelser/204-baggerchamp
http://uvolley.dk/kidsvolley/12-oevelser/204-baggerchamp
http://uvolley.dk/kidsvolley/12-oevelser/190-paradis
http://uvolley.dk/kidsvolley/12-oevelser/190-paradis
http://uvolley.dk/kidsvolley/12-oevelser/205-serv-befri
http://uvolley.dk/kidsvolley/12-oevelser/205-serv-befri


15 
 

 
                          0:43 
 

Smashball level 2 
Fordel spillerne i hold à 2-3 spillere. Sæt nettet lidt ned, så det ikke er så højt. 

• Spillet startes med en serv. 

• Bolden gribes på modsatte side og kastes derefter til en medspiller ved nettet. 

• Der laves en gribe-kaste hævning langs nettet til en medspiller, der smasher 
bolden over nettet. 

• Bolden vindes når angrebet ikke gribes af modsatte hold. 

Hold à 4-6 
spillere 
 
1 bold pr. 
bane 

Smash 
Spilrytme 

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 3 eller level 4. 
 
Variation 
Træneren kan hele tiden have en bold klar, så når bolden ”dør”, bliver der hurtigt 
sendt en ny bold på banen. 
Der bliver ikke spillet med serv. Rotér efter 5-8 bold. 
 

Alle 
 
En bold pr. 
bane 

 

 

http://uvolley.dk/kidsvolley/12-oevelser/206-smashball2
http://uvolley.dk/kidsvolley/12-oevelser/157-streetvolley
http://uvolley.dk/kidsvolley/12-oevelser/157-streetvolley
http://uvolley.dk/8-kidsvolley/68-regler-level-3
http://uvolley.dk/8-kidsvolley/68-regler-level-3
http://uvolley.dk/8-kidsvolley/69-regler-level-4
http://uvolley.dk/8-kidsvolley/69-regler-level-4
https://www.youtube.com/watch?v=-DRbQhxno5Q

