
Level 3-4 Program – Uge 51 

 SVBK 

Tid Øvelse Antal Fokus 

5-7 

 

Baglæns fangeleg 
Ligesom almindelig fangeleg men hvor man skal bevæge sig baglæns i stedet for. 
Bliver man fanget, bytter man rolle: nu er man selv fangeren. 
Man kan give fangeren et bånd eller overtrækstrøje på. 
 
Variationer 

• Man kan vælge flere fangere, hvis man er mange. 

• Man må kun løbe på stregerne på gulvet i hallen. 
 

 

Alle Opvarmning 
 

5-7  

 

Driblekonger 
Alle dribler med en bold på et afgrænset område. 

Det gælder om at have kontrol over ens egen bold, mens man slår de andres bold væk 

ud af banen. 

Mister man sin bold laver man en form for straf. Det kan være 5 sprællemand, løbe 

banen rundt. Derefter er man med igen. 
 

8-12 spillere 
 
1 bold pr. 
spiller. 

Opvarmning 
Boldkontrol 

10  

 

Blokade hop  

• Stå foran nettet. Hop op og marker en blokade, med udførelsen af den rigtige 
teknik. 

• Stå foran nettet. Tag et sideskridt, samle, spring og markér en blokade med 
udførelsen af den rigtige teknik. Der startes med skridt til højre, næste gang til 
venstre. 

• Stå over for hinanden på hver side af nettet. Tag samtidig et sideskridt. Hop op 
og blokér. 

• En spiller står ved nettet på en skammel eller lignende og holder en bold i 
strakte arme ind over nettet. Den anden spiller hopper og markere en blokade 
på bolden. 

• Samme øvelse, men nu foretages et sideskridt til venstre/høje og derefter 
blokade. 

• En spiller står med armene i blokadestilling. Den anden spiller står tæt ved (1 
meter) og kaster bolden ind i blokaden. Blokadespillerne spænder op i skulder 
og hænder i det bolden rammer. 

 

Enkeltvis/ 
parvis 
 
Evt. 
1 bold pr. 
par 
1 skammel/ 
stol 

Blokade 

http://uvolley.dk/kidsvolley/12-oevelser/168-baglaens-fangeleg
http://uvolley.dk/kidsvolley/8-kidsvolley/105-driblekonger
http://uvolley.dk/kidsvolley/8-kidsvolley/105-driblekonger
http://uvolley.dk/kidsvolley/8-kidsvolley/105-driblekonger
http://uvolley.dk/kidsvolley/12-oevelser/169-blokade-hop
https://www.youtube.com/embed/lT0UxH0Scm0?feature=player_detailpage
https://www.youtube.com/embed/lT0UxH0Scm0?feature=player_detailpage
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Blok & modtagning 
Der spilles med en blokadespiller (ved nettet) på den ene side af nettet. På den anden 
side af nettet er der en modtager/angriber (kan evt. være 2 spillere hvis antallet ikke 
passer med grupper à 3) samt en hæver. 

• Blokadespilleren kaster bolden over nettet. 

• Modtageren modtager bolden op til hæveren. 

• Hæveren hæver eller laver en gribe-kaste hævning. 

• Modtageren smasher bolden mod blokaden. 

• Blokadespilleren blokerer bolden. 
Efter 5 bolde roterer man rundt så man får en ny opgave. 
 
Variationer 

• Der kan serves over nettet. 

• Kan spilles med to spillere på hver side af nettet, der skiftes til at være 
blokadespiller og hæver. 

Grupper à 3-
4 spillere 
 
1 bold pr. 
gruppe 
 

 Blokade i spil 
 
 
 

10  
 

 

Fingerslagspar 
Små fingerslagsøvelser man kan lave parvis: 

• Den ene spiller fingerslag. Den anden griber i fingerslagsstilling og kaster tilbage.  

• Bolden spilles med fingerslag over nettet. 

• Den ene spiller fingerslag højt over nettet, den anden fladt over nettet. 

• Den ene spiller fingerslag over nettet. Den anden laver et fingerslag til sig selv og 

et fingerslag retur til makkeren. 

• Bolden spilles med fingerslag over nettet, spilleren drejer derefter 1 omgang. Den 

anden griber bolden i fingerslagsstilling, spiller bolden op til sig selv og derefter 

med fingerslag over nettet. 

• Bolden spilles med fingerslag over nettet. Spilleren hopper nu på en bestemt måde 

(på et ben el.lign.). Den anden griber bolden i fingerslagsstilling, spiller bolden op 

til sig selv og derefter med fingerslag over nettet. 

• Bolden spilles med fingerslag over nettet, derefter ned på maven. Den anden 

griber bolden i fingerslagsstilling, spiller bolden op til sig selv og derefter med 

fingerslag over nettet. Når spillerne er dygtige nok, gribes bolden ikke mere, men 

spilles med fingerslag op til sig selv og derefter tilbage. 

• Bolden spilles med fingerslag over nettet, hvorefter spilleren løber over og rører 

nettet og tilbage igen. Den anden griber bolden i fingerslagsstilling eller spiller 

fingerslag op til sig selv og derefter med fingerslag over nettet. 

Parvis 
 
1 bold pr. 
par 

Fingerslag 
Fingerslagsstilling 

http://uvolley.dk/kidsvolley/12-oevelser/170-blok-modtagning
http://uvolley.dk/kidsvolley/12-oevelser/172-fingerslagspar
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Modtagning-hævning-smash 
Træneren stå på den ene side af nettet med 1-3 hjælpere (boldsamlere). Det kan også 
være en spiller, der kaster bolden over nettet. 

• Træneren kaster bolden over nettet. 

• Der modtages, hæves (eller gribe-kaste hæves) og smashes. 

• Hjælper sørger for, at boldene samles og lægges i boldvognen. 
Efter 10-15 bolde roteres, så spillerne får nye opgaver. 

                                                                  
 

Grupper à  
6–8 spillere 
 
2 hold 
 
3-4 bolde pr. 
gruppe 
 

Spilrytme: 
Modtagning, 
hævning, smash 
 
 

5-7 

 

Smash med tilløb 
Spillerne på en linje bag hinanden på position 4. Træneren kaster bolden lodret i vejret. 
Spilleren laver tilløb og smasher over nettet.     
 
Variation 
Lad en af spillerne lave en gribe-kaste hævning 
Lad en spiller kaste bolden ind til hæveren som enten laver en hævning eller en gribe-
kaste hævning 
 

Alle Tilløb, timing og 
smash 

5-7 

 

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 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/171-m-h-s
http://uvolley.dk/kidsvolley/12-oevelser/122-smash-med-tillob
http://uvolley.dk/kidsvolley/12-oevelser/176-serv-i-hulahopring
http://uvolley.dk/8-kidsvolley/68-regler-level-3
http://uvolley.dk/8-kidsvolley/69-regler-level-4

