
Level 0-1-2 Program – Uge 51  

 SVBK 

Tid Øvelse Antal Fokus 

5-7 

 

Opgavefange 
To spillere er fangere. De kaster bolden til hinanden, mens de løber og skal forsøge at 
ramme de andre spillere ved at kaste med et volleykast. Bliver en spiller ramt af 
bolden, går man udenfor banen og laver en opgave. Når opgaven er løst, er man med 
igen. 
Eksempler på opgaver (se flere her): 

• 20 baggerslag el. baggerslagskast 

• 5 spurter i hallen 

• Hop 10 gange på hvert ben 

• Lav 10 englehop 
Husk at skifte fangerne løbende. 
 

Alle 
 
1 bold pr. 
fanger-par 

Opvarmning 
Samarbejde 

5-7  

 
 
 

Stafet 

Alle 4 står på række tæt sammen med spredte ben. Lad alle grupper stå ved siden af 

hinanden, så I kan lave en lille dyst om, hvem der kommer først op til en bestemt linje 

på gulvet. 

• Den første i rækken triller bolden gennem benene. 

• Den sidste i rækken tager bolden, når den er kommet igennem alle ben, og løber 

op foran i rækken og triller bolden igennem benene. 

Stafetten fortsætter til alle er over linjen. 

 

Variationer 

Kan spilles med at man afleverer bolden over hovedet eller sidelæns. 

2 grupper à 
4-6 spillere 
 
4-6 bold pr. 
banehalvdel 

Opvarmning 
Kast 
Overblik 
Kommunikation 

10  

 

Løb langs nettet 
Løb langs nettet, mens I kaster bolden over nettet til hinanden to og to. 
Når I kommer til enden af nettet, løber I tilbage til start og starter forfra. Hvis der er 
ulige antal spillere, får I hver gang en ny makker. 
Der starter hele tiden nye par når der er plads. 
 
I kan kaste med baggerslagskast, fingerslagskast eller smashkast, eller I kan finde på 
opgaver I kan lave mens eller efter I har kastet bolden. 
 
I kan finde flere variationer af øvelsen her. 
 

Parvis. 
 
1 bold pr. 
par. 

Boldtilvænning 
Bevægelse i forhold 
til bolden 
Gribe og kaste 

http://uvolley.dk/kidsvolley/12-oevelser/148-opgavefange
http://uvolley.dk/kidsvolley/12-oevelser/148-opgavefange
http://uvolley.dk/kidsvolley/12-oevelser/113-stafet
http://uvolley.dk/kidsvolley/12-oevelser/113-stafet
http://uvolley.dk/kidsvolley/12-oevelser/124-lob-langs-nettet
http://uvolley.dk/kidsvolley/12-oevelser/124-lob-langs-nettet


10  
 

 
 
 

Kast & grib 2v2 

Den nemme 

En spiller kaster bolden over nettet, og bytter derefter plads med sin makker. Bolden 

gribes og kastes hurtigt tilbage over nettet, byt plads med makker. 

Den øvede 

Samme øvelse bare med to bolde, der kastes samtidig fra hver side af nettet. 

Den svære 

Brug nu 3 bolde. Hvert par har en bold, der kastes mellem hinanden. Den 3. bold 

kastes frem og tilbage over nettet til det andet par. Der byttes ikke plads efter kast 

over net. Det gør det nemmere, hvis den bold, der kastes frem og tilbage over nettet 

har en anden farve. Denne øvelse er svær og er for de boldsikre. 

 

Alle øvelser kan gøres nemmere ved, at bolden må røre gulvet inden den gribes. 

Grupper à 4 
spillere 
2 hold 
 
1-3 bolde pr. 
gruppe 

Gribe-kaste 
Boldtilvænning 
Overblik 
 

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 med bevægelse 
En spiller står på hæverpositionen (ved nettet i midten). De andre spillere står på en 
række bag baglinjen af banen.  
En træner står på modsatte side af nettet med en boldkurv.  

• Første spiller i rækken løber ind på banen. 

• Træneren kaster bolden. 

• Spilleren laver baggerslag op til hæveren. 

• Hæveren griber bolden, lægger den i boldkurven og løber ned bag rækken. 
Spilleren der har lavet baggerslag, stiller sig klar som griber/hæver. 

Level 0-1  
Bolden skal gribes og kastes til en medspiller. 
 
Se flere variationer her. 
 

Alle 
 
Alle bolde 
 

Baggerslag/ 
baggerslagskast 
 
Bevægelse i forhold 
til bolden 
 
Modtagning 

http://uvolley.dk/kidsvolley/12-oevelser/177-kast-grib-2v2
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/178-baggerslag-med-bevaegelse
http://uvolley.dk/kidsvolley/12-oevelser/178-baggerslag-med-bevaegelse


10  

 

Smashkast Duo 
Spillerne deles op i par.  
Diverse småøvelser med smashkast: 

• Kast smashkast over nettet til hinanden.  

• Kast bolden med smashkast op ad væggen. Den anden forsøger at gribe bolden. 

• Kast til hinanden uden at tabe bolden. Hvem får først 10 gange i træk? 

• 1 mod 1 med smashkast. Det gælder om at få bolden til at røre gulvet på modsatte 
side. 

• Modtag smashkastet med et baggerslag, grib bolden og kast smashkast tilbage 
over nettet. 

• En spiller modtager med baggerslag, den anden spiller bolden og kaster over 
nettet med smashkast. 

• Begge spillere skal ud over fjerneste sidelinje, når de har lavet baggerslag eller 
smashkast. 

Parvis 
 
1 bold pr. 
par 

Smashkast 

10 

 

Volley Squash 
Lav et felt på væggen i ca. 2 meters højde. Spillerne deles parvis. 

• Serv op ad væggen. 

• Makker griber bolden. 

• Der serves derfra hvor man har grebet bolden. 
 

Øvelsen kan også laves med baggerslags- og fingerslagskast. 
 

Parvis 
 
1 bold pr. 
par 

Serv 
 

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/180-smashkast-duo
http://uvolley.dk/kidsvolley/12-oevelser/181-volley-squash
http://uvolley.dk/kidsvolley/12-oevelser/181-volley-squash
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

