
Level 3-4 Program – Uge 5 

 SVBK 

Tid Øvelse Antal Fokus 

5-7   

 
 

Japaner løb 
Stil jer parvis bag baglinjen. 3 kegler placeres ved nærmest badminton servelinjen, 
midterlinjen og fjerneste badminton servelinje (man kan også bruge volleyballbanens 
3m linjen). 

• Den ene skal nu løbe frem til kegle 1 og tilbage til baglinjen, til kegle 2 og tilbage til 
baglinjen, til kegle 3 og tilbage til baglinjen. 

• Den anden person skal lave fysiske øvelser imens. Det kan være mave- eller 
rygbøjninger, sprællemand, høje hop, armstrækninger m.m. 

• Når løbemønstret er gennemført, byttes opgave. 
 

 

Variation 

• Den der løber, kan bestemme hvilken fysik, der skal laves. 

• Der løbes mens man dribler med bold, sidestep, baglæns løb m.m. 
 

Parvis 
 
1-3 bolde 

Opvarmning 

5-7  

 
 

Hug bolden 
To spillere i hvert hjørne af banen – den ene foran den anden. 
I midten af firkanten ligger 3 bolde. De bagerste spillere skal forsøge at få fat i boldene 
efter at have lavet følgende opgaver: 

• Løb rundt om makker. 

• Hop op på ryggen af makker. 

• Begge spillere sætter sig ned og rejser sig op. 

• Bagerste spiller løber banen rundt (uden om de andre spillere). 

• Når spilleren kommer tilbage til makker, skal spilleren gennem benene på makker 
og derefter forsøge at få fat i en af boldene, der ligger på midten 

Der er kun 3 bolde, så en af spillerne får ikke fat i en bold og taber runden. 
Byt opgave med makker, så begge prøver at få fat i bolden. 
 

Grupper à 8 
 
3 bolde 

Opvarmning 

10 
 

 

Fingerslag op ad væg 

• Bolden holdes i rigtig fingerslagsstilling, kastes op mod væggen og gribes. 

• Fingerslagsstilling, bolden kastes op mod væg og gribes i rigtig 
fingerslagsstilling igen. 

• Bolden spilles op ad væg, fingerslag til sig selv, fingerslag op ad væg osv. 

• Bolden spilles frem og tilbage op ad væggen. 

• Bolden spilles op ad væg, klap bag ryg, grib. 
 

Enkeltvis  
 
1 bold pr. 
person 

Fingerslagsstilling 
Fingerslag 

http://uvolley.dk/kidsvolley/12-oevelser/208-japanerlob
http://uvolley.dk/kidsvolley/12-oevelser/209-hug-bolden
http://uvolley.dk/kidsvolley/12-oevelser/210-fingerslagopadvaeg
https://youtu.be/XlDoQ9uQKvk
https://www.facebook.com/100010142020053/videos/1090424314638959/
https://www.youtube.com/embed/IEbaXgeOL1Y?feature=player_detailpage


10 

 

Fingerslagsstafet 2 

Lav grupper à 3 spillere. Spiller 1 er på baglinjen i en ring, mens de to andre starter fra 
den anden baglinje. Spiller 2 bringer med fingerslag bolden til spiller 1. Når bolden er 
grebet i ringen, løber spiller 2 ned i den anden ende med bolden. Spiller 1 går ind i 
ringen. Øvelsen kan gøres lettere ved at lave banen mindre/kortere. 

Grupper à 3 
spillere 
 
1 bold pr. 
gruppe 

Fingerslag 
Boldkontrol 

15 
 

 
 

Smashball Level 3 
Der spilles 3 mod 3, eller evt. 2 mod 2. Sæt nettet lidt ned, så det ikke er så højt. 
Rytmen er: Serv, grib og kast til medspiller ved nettet, hævning langs nettet, smash 
over net, grib og kast til medspiller ved nettet, osv. 
Bolden vindes når den ikke gribes af modstander. 
 

Der kan evt. spilles med at bolden må røre gulvet inden den skal gribes. 

Hold à 2-3 
spillere 
 
1 bold pr. 
bane 

Smash 
Hævning 
Spilrytme 

10 

 

Baggerslag 2v2 

Der spilles 2 mod 2. Den ene kaster eller laver en nem serv over nettet. Bolden 

modtages med baggerslag til makkeren, som griber bolden og kaster den over nettet 

retur. Når man har kastet, bytter man plads. 
 

Se flere variationer her. 

Grupper à 4 
spillere 
 
1 bold pr. 
gruppe 

Baggerslag/ 
baggerslagskast 
 
Håndfatning i 
baggerslag 
 
Befrier i level 2 

10  Serv-grib 
To spillere på hver side af nettet. Spillerne på den ene side af nettet server, mens 
spillerne på den anden side griber serverne. 
Når spillerne tilsammen har grebet 10 bolde, bytter man opgave. 
Spilles med enten 1 eller 2 bolde. 

Grupper à 4 
spillere 
 
1-2 bolde pr. 
gruppe 
 

Serv 
Gribe-kaste 
Boldtilvænning 

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/134-fingerslagsstafet-2
http://uvolley.dk/kidsvolley/12-oevelser/207-smashball3
http://uvolley.dk/kidsvolley/12-oevelser/154-baggerslag-2v2
http://uvolley.dk/kidsvolley/12-oevelser/154-baggerslag-2v2
http://uvolley.dk/kidsvolley/12-oevelser/156-serv-grib
http://uvolley.dk/8-kidsvolley/68-regler-level-3
http://uvolley.dk/8-kidsvolley/69-regler-level-4
https://youtu.be/-DRbQhxno5Q?t=92

