
Level 3-4 Program – Uge 6 

 SVBK 

Tid Øvelse Antal Fokus 

5-7 

 

Partibold 

• Det ene hold kaster bolden til hinanden. 

• Det andet hold forsøger at erobre bolden. 

• Lykkedes det, er det nu det andet holds tur til at spille bolden til hinanden. 
 

Grupper à 
ca. 6 spillere 
(2 hold) 
 
1 bold pr. 
gruppe. 

Kaste–gribe 
Sammenspil 
Bevægelse i forhold 
til bolden 

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  
 

 

Smash-arm 
1. Bøjede ben og begge arme bagud 
2. Benene rettes ud mens begge arme føres strakte og fremad til hovedhøjde  
3. Slå-armen bøjes og føres lige tilbage med albuen i ørehøjde, mens venstre bliver 

oppe og ”sigter”. 
4. Slå-armen føres i en kort cirkelbevægelse fremad som et kast. 
 
Den sjove børne-udgave hedder: 
1. Batman  (ligesom kappen på Batman) – 2. Superman  (armene strakte ligesom 
når Superman flyver) – 3. Robin Hood  (armene føres tilbage ligesom når han 
spænder buen) – 4. Ninja  (ligesom når ninjaen kaster sin kastestjerne). 
 

Enkeltvis 
 
 

Øve slagbevægelse 

http://uvolley.dk/kidsvolley/12-oevelser/123-partibold
http://uvolley.dk/kidsvolley/12-oevelser/123-partibold
http://uvolley.dk/kidsvolley/12-oevelser/113-stafet
http://uvolley.dk/kidsvolley/12-oevelser/113-stafet
http://uvolley.dk/kidsvolley/12-oevelser/213-smasharm
https://youtu.be/o3foPdT3bJ0?t=41


10 
 

 

Smash-timing 
Sammen to og to med en bold. Stå overfor hinanden med afstand ca. 8 m. 

• Den ene spiller kaster bolden op til sig selv med to hænder og slår bolden i gulvet 
foran sig. Bolden gribes af makker, der derefter gør det samme derefter. 

• Kast bolden op til sig selv og spring op og slå til bolden som gribes af makker, der 
derefter gør det samme. 

Parvis 
 
1 bold pr. 
par 

Timing af smash 
 

15 
 

 
 

Smashball Level 4 
Der spilles 3 mod 3, eller evt. 2 mod 2. Sæt nettet lidt ned, så det ikke er så højt. 
Rytmen er: Serv, modtag med volleyslag (baggerslag eller fingerslag), gribe-kaste 
hævning til medspiller ved nettet, smash over net. 
Bolden vindes når bolden går i gulvet. 

Hold à 2-3 
spillere 
 
1 bold pr. 
bane 

Forsvar 
Modtagning 
Smash 
Gribe-kaste 
hævning 
Spilrytme 

15  

 
 

Kaos-spil 
Spillerne deles i 2 hold. Hvert hold har en boldkurv med 5 bolde.  

• Et hold starter med serven, bolden spilles færdigt (alm. spil). 

•  Holdet som taber bolden, sender en spiller for at hente den tabte bold, som 
lægges i holdets boldkurv. 

• Imens sætter det andet hold et nyt spil i gang med en serv. Spilleren som henter 
bolden, kan være med i spillet igen, så snart forrige bold er i kurven. 

 

Det gælder om at komme af med alle sine bolde.  
 

Grupper på  
6 – 8 spillere 
som deles i 2 
hold 
 
4-5 bolde pr. 
hold 
 

Spil med 
udfordringer 
 
Overblik 
 
Samarbejde 

10 
 

 

Vælte kegler 
Et hold på hver side af nettet.  
Placér 5 kegler (eller 5 hulahopringe el.lign. markeringer) på hver side af nettet. 
Spillerne server fra baglinjen (eller tættere på efter aftale). 
Hvem vælter alle kegler først, eller vælter flest på f.eks. 5 min. 
 

Alle 
 
10 kegler el. 
hulahopringe 

Serve 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/119-smash-timing
http://uvolley.dk/kidsvolley/12-oevelser/212-smashball4
http://uvolley.dk/kidsvolley/12-oevelser/212-smashball4
http://uvolley.dk/kidsvolley/12-oevelser/152-kaos-spil
http://uvolley.dk/kidsvolley/12-oevelser/214-vaelte-kegler
http://uvolley.dk/8-kidsvolley/68-regler-level-3
http://uvolley.dk/8-kidsvolley/69-regler-level-4
https://youtu.be/-DRbQhxno5Q?t=135

