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Målstafet 
Spillerne deles i 2 hold – 1 hold på hver side af nettet. 
Spillerne står på en række på baglinjen med siden til hinanden, front mod nettet. 
Rækken slutter med en hulahopring (eller boldkurv), som er holdets ”mål”. 
Boldene ligger i midten af banen ved nettet. 

• Første spiller i rækken (personen tættest hulahopringen) løber op til nettet og 
henter én bold.  

• Spilleren løber tilbage og stiller sig bagerst i rækken og giver bolden videre 
(kædereaktion) til sin sidemand, som også sender bolden videre indtil bolden 
ender hos den forreste spiller.  

• Spillerne lægger bolden i målet og løber derefter for at hente en ny bold. 
 

Se flere variationer af øvelsen her. 
 

Alle 
 
Mindst lige 
så mange 
bolde som 
spillere. 
 
2 hulahop-
ringe, 
boldkurve 
eller anden 
markering 

Opvarmning 
Boldtilvænning 
Samarbejde 
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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. 
 

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

Gribe - kaste 
Boldtilvænning 
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Makker-bold 

• Kast bolden til makkeren, som griber den. Kan foregå siddende eller stående. 

• Studs bolden til makkeren, som griber den. 

• Studs bolden i gulvet over nettet til makkeren, som griber den. 

• Kast bolden mod væggen, lad bolden ramme gulvet og makkeren griber den. 

• Spiller 1 står med ryggen til spiller 2. Spiller 1 kaster bolden lige op, vender rundt 
og kigger på spiller 2, som viser 1 eller 2 fingre. Spiller 1 griber bolden og fortæller 
hvor mange fingre, der blev vist. 

• Spiller 1 og spiller 2 står med ryggen til hinanden. Spiller 1 kaster bolden over 
spiller 2. Spiller 2 løber efter bolden og griber den efter, den har studset jorden. 

• Spiller 1 står med ryggen til spiller 2. Spiller 1 kaster bolden bagover og spiller 2 
griber bolden uden, at den rammer jorden. 

Parvis 
1 bold pr. 
par. 

Boldtilvænning 
Bevægelse i forhold 
til bolden 
Gribe-kaste 

http://uvolley.dk/kidsvolley/12-oevelser/163-malstafet
http://uvolley.dk/kidsvolley/12-oevelser/163-malstafet
http://uvolley.dk/kidsvolley/12-oevelser/163-malstafet
http://uvolley.dk/kidsvolley/12-oevelser/163-malstafet
http://uvolley.dk/kidsvolley/12-oevelser/145-hulahop-2v2
http://uvolley.dk/kidsvolley/12-oevelser/145-hulahop-2v2
http://uvolley.dk/kidsvolley/12-oevelser/164-makker-bold
http://uvolley.dk/kidsvolley/12-oevelser/164-makker-bold
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Makker-kast 

• Kast bolden over nettet til din makker, som griber og kaster tilbage 

• Kast bolden over nettet og løb tilbage og rør baglinjen med foden 

• Kast bolden over nettet og rør derefter midterlinjen med hænderne 

• Kast bolden op til dig selv, grib den og kast den derefter over nettet 

• Kast bolden over nettet og rør din sidemand 

• Kast bolden over nettet og rør en kammerat to pladser væk 

• Kast bolden over nettet og løb under nettet og rør en kammerat 

• Kast bolden over nettet og hop 3 gang 

• Spil mod din makker. Man får point, når bolden rammer gulvet på modsatte 
side. 3 min. pr. kamp. Derefter flytter den ene række en plads mod højre 

 
Level 2: Spillerne kan lave et baggerslag til sig selv, gribe og kaste til makkeren. 
 

Parvis 
 
1 bold pr. 
par 
 
 
 
 

Kaste-gribe 
Bevægelse 
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Side-side baggerslag 
Der laves grupper à 3-4 spillere. 2 af spillerne er ved nettet med hver sin bold. 1 spiller 
er på baglinjen. 
 

• De 2 spillere ved nettet kaster skiftevis bolden til spilleren på baglinjen. 

• Spilleren på baglinjen løber langs linjen og modtager bolden med baggerslag (level 
0-1 griber og kaster retur). 

• Der byttes opgave efter 10 bolde. 
 
Er man 4 spillere, kan den sidste spiller stå klar til at spille baggerslag, når den første 
spiller har spillet to baggerslag. 
 

Grupper à 3-
4 spillere   
 
2 bolde pr. 
gruppe 
 

Baggerslag/ 
Baggerslagskast 
 
Bevægelse i forhold 
til bolden 
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X baggerslag på 5 min. 
To spillere skal forsøge at få x antal baggerslag i træk. Antallet afgører træneren ift. 
spillernes niveau.  
Spillerne stiller sig overfor hinanden og spiller baggerslag til hinanden. Tabes bolden, 
starter man forfra og der tælles fra 0 igen. 
 
Level 0-1: kaster og griber med baggerslagskast til hinanden i stedet for. 

Parvis 
 
1 bold pr. 
par 

Baggerslag/ 
Baggerslagskast 
 

http://uvolley.dk/kidsvolley/12-oevelser/130-makker-kast
http://uvolley.dk/kidsvolley/12-oevelser/130-makker-kast
http://uvolley.dk/kidsvolley/12-oevelser/165-side-side-bagger
http://uvolley.dk/kidsvolley/12-oevelser/165-side-side-bagger
http://uvolley.dk/kidsvolley/12-oevelser/166-x-baggerslag
http://uvolley.dk/kidsvolley/12-oevelser/166-x-baggerslag
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Baggerslag 1-2-3 
Spillerne deles op i par. Spillerne står overfor hinanden, ca. 2-3 meters imellem dem. 
Spiller 1 kaster til spiller 2. Spiller 2 laver baggerslag tilbage til spiller 1, som griber 
bolden. Lav 10 gode bolde – husk at skiftes til at lave baggerslaget – og byg videre: 

• Kast – baggerslag – baggerslag – grib. (10 gode bolde og videre) 

• Kast – baggerslag – baggeslag – baggerslag – grib. (10 gode bolde og videre) 
Og sådan bygger man videre ved at lave 3, 4, 5… baggerslag i træk. 
 
Afhængig af spillernes niveau, kan man gøre det til en konkurrence om hvem der laver 
flest og stadig have kontrol, eller hvem der når f.eks. til 10 først. 
 

Parvis 
 
1 bold pr. 
par 

Baggerslag 
Boldkontrol 
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Serv-modtagning 
2 modtagere og 1-2 servere på hver banehalvdel.  

• Serverne skal skiftevis serve bolden over på modsatte side til en spiller, som 
modtager bolden med baggerslag. 

• Makkeren griber bolden og triller den bagud til serverne. 

• Nu serves der fra modsatte side hvor øvelsen gentages. 
 
Level 0-1: I stedet for at lave baggerslag, gribes bolden. Man kan evt. rotere efter 
bolden er trillet. Level 0 kaster bolden i stedet for at serve. 

 

Grupper på 
6-8 spillere 
 
1 bold pr. 
bane 

Øver serv og 
modtagning/befrier 

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/147-baggerslag-1-2-3
http://uvolley.dk/kidsvolley/12-oevelser/147-baggerslag-1-2-3
http://uvolley.dk/kidsvolley/12-oevelser/167-serv-modtagning
http://uvolley.dk/kidsvolley/12-oevelser/167-serv-modtagning
http://uvolley.dk/8-kidsvolley/65-regler-level-0
http://uvolley.dk/8-kidsvolley/65-regler-level-0
http://uvolley.dk/8-kidsvolley/66-kids-regler-level-1
http://uvolley.dk/8-kidsvolley/66-kids-regler-level-1
http://uvolley.dk/8-kidsvolley/67-regler-level-2
http://uvolley.dk/8-kidsvolley/67-regler-level-2

