
Level 3-4 Program – Uge 50 

 SVBK 

Tid Øvelse Antal Fokus 

5-7 

 

Over-under-rundtom 
Alle spillere stiller sig i en cirkel. 

• Alle skal kigge på tre personer og huske dem. 

• Den første skal man over. 

• Den anden skal man gennem benene på. 

• Den tredje skal man løbe en omgang rundt om. 

• Når alle er klar, råbes der ”LØB”. Alle skal løbe samtidig. 

• Når man har løst sin opgave, stiller man sig tilbage på sin plads og råber ”Volley”. 
 

Alle 
 

Opvarmning 
Overblik 
 

5-7  

 

Fangeleg med bold 
Én person er fanger og har en bold for at vise det. 
Der er 4 ”helleområder”. Her kan man f.eks. bruge de fire hjørner på badmintonbanen. 
Alle der er på banen kan fanges, undtagen hvis man står i et af ”helleområderne”. 

• Fangeren forsøger at fange spillerne ved at røre spillerne med bolden. 

• Bliver man fanget, bliver man fanger. Fangeren bliver en spiller man kan fange. 

• Hvis man står i et helleområde, og der kommer en spiller til området, skal man ud 
på banen igen. Der må kun stå en spiller i helleområdet ad gangen. 

 

Se flere variationer af øvelsen her. 

1 bold pr. 
fanger 

Opvarmning 

10  

 

Solo fingerslag  

• Kast bolden i jorden, klap med hænderne, fingerslag og derefter grib i rigtig 
fingerslagsstilling. 

• Fingerslag til sig selv. 

• Fingerslag til sig selv - skiftevis højt og lavt. 

• Fingerslag til sig selv - 2 høje bolde og 2 lave bolde. 

• Fingerslag, drej ½ - 1 omgang. 

• Fingerslag, klap bag ryg. 
 

Se flere variationer af øvelsen her. 

Enkeltvis 
 
1 bold pr. 
person 

Fingerslag 
Fingerslagsstilling 
 
 

10 

 
 

Rundt med fingerslag 
4 hulahopringe placeres i en firkant med 1 spiller i hver ring. 
Spiller 1 spiller fingerslag med bolden fra ring 1 til ring 2, spiller 2 fra ring 2 til 3 osv. 

Hvis bolden ikke har rørt gulvet, må den gives videre. Falder bolden undervejs, skal 

den samles op og løbes tilbage til den ring den kommer fra og kastes til medspilleren 

på den næste ring. Hvor mange gange kan holdet få bolden rundt? 

Grupper à 4 
spillere 
 
1 bold pr. 
gruppe 
 

 Øve fingerslag 
 
 
 

http://uvolley.dk/kidsvolley/12-oevelser/158-over-under-rundtom
http://uvolley.dk/kidsvolley/12-oevelser/159-fangeleg-med-bold
http://uvolley.dk/kidsvolley/12-oevelser/159-fangeleg-med-bold
http://uvolley.dk/kidsvolley/12-oevelser/161-solo-fingerslag
http://uvolley.dk/kidsvolley/12-oevelser/161-solo-fingerslag
http://uvolley.dk/kidsvolley/12-oevelser/133-rundt-med-fingerslag


10-
15 

 

Modtagning-hævning 
Træneren laver en underhåndsserv, der modtages op til hæveren. Der laves en gribe-
kastehævning/fingerslagshævning ud til spilleren på pos. 4, der spiller bolden over 
nettet.  Spilleren løber selv efter bolden, lægger den i boldvognen og går bag rækken. 
Hæveren bliver ”smasher” på pos. 4, og modtageren bliver gribe- kastehæver. 

 

Se flere variationer af øvelsen her. 

Grupper à  
3-5 spillere 
 
3-4 bolde pr. 
gruppe 

Hævning/Gribe-
kastehævning 
Modtagning 
 
 

10  

 

Serv op ad væg 
Spillerne stiller sig i en række bag hinanden med front mod væggen i en afstand på ca. 
2½ meter. 

• Den 1. spiller server bolden mod væggen og løber bag køen. 

• Den 2. spiller griber serven og server op ad væggen til den 3. spiller, osv. 
Sæt gerne et mål, f.eks. hvem kan lave en serie på 10 i træk.   
 
Har man spillere på forskellige niveauer, kan man variere ovenstående så det giver 2 
point at spille baggerslag og gribe bolden og 1 point at gribe uden baggerslag. Hvilken 
gruppe får først 30 point? 
 

Se flere variationer af øvelsen her. 
 

Grupper à 3 
spillere 

Serv 
Gribe i bevægelse. 

10 

 

Servekrig 
Spillerne fordeles på begge sider af nettet. Alle bolde fordeles på begge sider af nettet. 
Boldene skal serves over nettet. Det gælder om at få tømt sin banehalvdel for bolde. 
Det hold, der først får alle bolde væk fra banen, har vundet. 
Kan også spilles på tid, så holdet med færrest bolde vinder. 

Alle 
Fordeles på 
hver side af 
nettet 

Serv 
Overblik 
Kommunikation/ 
samarbejde. 

15-
20 

 Kongebane 
Inddel spillerne i hold. Antallet af spillere på hvert hold afhænger af hvad der trænes 
og antal baner til rådighed. 
Inddel f.eks. i par for at få flere boldberøringer, og spil enten på alm. bane, hvis der 
baner nok, eller på 1/2 bane. 
Bolden sættes i gang med en serv. 
 
Der spilles korte kampe på tid (efter spillernes level). Når tiden er gået, flytter vinderne 
en bane til højre og taberne en bane til venstre. 
Hvis to hold ender på samme bane, går det ene hold over på modsatte side. 
 

Alle 
 
1 bold pr. 
bane 
 

Øve spillet med 
korte kampe og 
hele tiden nye 
modstandere 

 

http://uvolley.dk/kidsvolley/12-oevelser/118-modtagning-haevning
http://uvolley.dk/kidsvolley/12-oevelser/118-modtagning-haevning
http://uvolley.dk/kidsvolley/12-oevelser/129-servopadvaeg
http://uvolley.dk/kidsvolley/12-oevelser/129-servopadvaeg
http://uvolley.dk/kidsvolley/12-oevelser/129-servopadvaeg
http://uvolley.dk/kidsvolley/12-oevelser/162-servekrig
http://uvolley.dk/kidsvolley/12-oevelser/139-kongebane

