
Level 0-1-2 Program – Uge 7-8 

 SVBK 

Tid Øvelse Antal Fokus 

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 

5-7 

 

Sten, saks, papir 
Hulahopringene placeres i en kæde enten helt lige eller lad den sno sig. 
Spillerne deles i to hold, der placerer sig i hver sin ende af kæden. 

• Ved startfløjt hopper forreste spiller fra hver sin ende ind mod midten af kæden. 

• Når de møder hinanden, slår de sten, saks, papir. 

• Taberen løber hurtig tilbage i sin række, og næste spiller er klar til at hoppe. 

• Vinderen fortsætter sine hop mod modstanderens ende og udfordrer den næste 
spiller som han/hun møder. 

• Det hold, der når helt ned til modstanderens første hulahopring har vundet. 
 

Se flere variationer her. 
 

Alle spillere 
(deles op i 2 
hold) 
 
Hulahop-
ringe eller 
andre 
markeringer 
 

Opvarmning 
 

10 

 

Rundt om nettet 
1 spiller på hver side af nettet, samt 1-2 spillere i kø udenfor banen (stil evt. 2 kegler 
som markér hvor rækken starter). 

• Spillet starter med at kaste bolden over nettet. 

• Når man har kastet, løber man ud af banen og rundt om stolpen over i den anden 
række 

 

Level 2: I stedet for at gribe-kaste, laves der baggerslag op til sig selv, griber bolden og 
kaster den videre over nettet. 
 

Se flere variationer her. 

1 bold pr. 
bane 
 
Evt. 2 kegler 

Gribe og kaste 
Bevægelse 
 

10 

 

2 boldspil 
Hvert hold starter med en bold. Det gælder om at få bolden til at røre gulvet på 
modstanderens bane.  

• Spillet startes med, at der kastes (eller serves) en bold fra begge sider samtidig. 

• Grib bolden og kast den på den anden side. 

• Man få point, når begge bolde er i gulvet på modstanderens side. 

• Det hold der først får 7 point har vundet. 
Hvis den ene bold rammer gulvet, spilles videre med én bold, indtil denne også 
rammer gulvet. 

Alle 
 
2 bolde 

Kast og grib  
Koncentration  
 

http://uvolley.dk/kidsvolley/8-kidsvolley/105-driblekonger
http://uvolley.dk/kidsvolley/8-kidsvolley/105-driblekonger
http://uvolley.dk/kidsvolley/12-oevelser/188-sten-saks-papir
http://uvolley.dk/kidsvolley/12-oevelser/188-sten-saks-papir
http://uvolley.dk/kidsvolley/12-oevelser/182-rundt-om-nettet
http://uvolley.dk/kidsvolley/12-oevelser/182-rundt-om-nettet
http://uvolley.dk/kidsvolley/12-oevelser/202-2boldspil
http://uvolley.dk/kidsvolley/12-oevelser/202-2boldspil


10  

 

2 mod 2 
Stil jer parvis overfor hinanden på hver side af nettet. 
Stil jer ved siden af hinanden. Den ene kaster bolden over nettet. Bolden gribes på 

modsatte side, og kastes hurtigt tilbage over nettet. Når man har kastet, bytter man 

plads med makkeren.  

Afhængig af antal baner og spiller, kan man spille på alm. kids-bane eller ½ bane. 
 

Level 2: laver baggerslag op til sig selv. 

For flere variationer til øvelsen, klik her. 

Hold à 2 
pers. 
 
1 hold pr. 
bane 

Gribe-kaste med 
rotation 
 

10  

 

Bagger befrier 
Spillerne stiller sig i 2 køer ved baglinjen. 
En træner eller spiller står midt på banen oppe ved nettet med boldene. 
Det første par stiller sig ind på banen. 

• Træneren kaster en nem bold til en af spillerne. 

• Bolden modtages op i luften, så makker kan gribe den. 

• Bolden gribes af makker og kastes derefter tilbage til trænerne. 

• Derefter går spillerne ud af banen og et nyt par kommer ind. 
Når man går tilbage til baglinjen, husk at skifte kø. 
 

For flere variationer til øvelsen, klik her. 
 

6-7 spillere 
pr. bane 
 
Min. 3-4 
bolde pr. 
bane 
 

Baggerslag 
Befrier 
 

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 
 

10 
 

 

 
 

Befri Willy (servespil) 
Spillerne deles i to hold, som fordeles på hver deres baglinje. 
Hvis muligt starter alle med en bold. 

• Alle spillere skal serve boldene over på den anden side af nettet. 

• Hvis en spiller laver en servefejl (server ud, i nettet, under nettet) skal spilleren 
sætte sig på numsen på modstandernes banehalvdel og forsøge at gribe en af sine 
medspillers serve. 

• Gribes en medspillers serv, er man befriet og må gå over på sin egen banehalvdel 
og serve igen. 

 

Spillet vindes, når alle spillere på et hold sidder på modsatte banehalvdel eller hvem 
der har færrest siddende, hvis man spiller på tid. 

Alle 
 
Gerne 1 bold 
pr. spiller 

Serv 
Placering af serv 
 

http://uvolley.dk/kidsvolley/12-oevelser/131-2mod2
http://uvolley.dk/kidsvolley/12-oevelser/131-2mod2
http://uvolley.dk/kidsvolley/12-oevelser/192-bagger-befrier
http://uvolley.dk/kidsvolley/12-oevelser/192-bagger-befrier
http://uvolley.dk/kidsvolley/12-oevelser/214-vaelte-kegler
http://uvolley.dk/kidsvolley/12-oevelser/150-befri-willy-servespil


15  

 

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/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

