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Tøm banen for bolde 

Del spillerne og bolde på hver side af nettet. 

Boldene skal kastes over nettet. Det gælder om at få tømt sin banehalvdel for bolde. 

Det hold, der først får alle bolde væk fra banen, har vundet. 

Der kan også spilles på tid. Når tiden er gået, tælles alle bolde sammen. Det hold der 

har færrest bolde på sin banehalvdel har vundet. 

 
 

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

Opvarmning 
Kast 
Overblik 
Kommunikation 

10  

 

 

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 
 

10 
 

 
 

Smashball level 5 
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 baggerslag, hævning med fingerslag ved nettet, smash 
over net.  
Bolden vindes når den går i gulvet på modsatte side. 
 

Level 3: Kan spille Smashball Level 4 i stedet for (gribe-kaste hævning). 
 
 

Hold à 2-3 
spillere 
 
1 bold pr. 
bane 

Forsvar 
Modtagning 
Smash 
Hævning 
Spilrytme 

 
 
 
 

http://uvolley.dk/kidsvolley/8-kidsvolley/108-toem-banen
http://uvolley.dk/kidsvolley/12-oevelser/208-japanerlob
http://uvolley.dk/kidsvolley/12-oevelser/218-smashball5
http://uvolley.dk/kidsvolley/12-oevelser/207-smashball3
https://youtu.be/XlDoQ9uQKvk
https://youtu.be/-DRbQhxno5Q?t=162
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Spil m. gratis bolde 
Der spilles kamp uden serv, så man undgår spilstop og giver træneren mulighed for at 
styrer intensiteten i kampen.  

• Træneren (eller en spiller der står uden for banen) kaster en bold til et af holdene. 

• Bolden spilles færdig. 

• Når bolden ”dør” kaster trænerne en ny bold ind på banen (til vinderne eller 
skiftes). 

 

Man kan som træner holde kampen lige ved at variere boldene ift. spillernes niveau 
ved at kaste nemmere eller sværere gratis bolde, eller udfordre de mere erfarne 
spillere med et smash i stedet for et kast. 
 

Variation 
Lad spillerne serve den første bold og derefter kaste en gratis bold til hvert hold. 
 

Alle 
 
1 bold pr. 
bane 
 
 

Spil 
Mange 
boldberøringer 
Intensitet i spillet 
Koncentration 

10 

 

Serv efter position  
Spillerne deles i 2 hold. Hvert hold vælger en person som sætter sig på position 1 på 
modsatte side af nettet. Det gælder nu for holdet at serve og ramme deres medspiller, 
som skal gribe servebolden. Når bolden er grebet, løber spilleren, som servede 
gribebolden, til position 2 og sætter sig. Spilleren der greb bolden, løber nu ned til sit 
hold og server. Holdet der først får grebet en serv i alle 4 positioner vinder.  
 

Se flere variationer her. 
 

Fordel 
spillerne i 2 
grupper – 
evt. på flere 
baner. 
 
Alle bolde. 

Serv 
Serv efter mål 

15 

 

Serv-modtagning 
2 modtagere og 1-2 servere på hver banehalvdel.  

• Serverne skal skiftevis serve bolden over på modsatte side til en spiller, som 
modtager bolden med baggerslag. 

• Makkeren griber bolden og triller den bagud til serverne. 

• Nu serves der fra modsatte side hvor øvelsen gentages. 
 

Grupper på 
6-8 spillere 
 
1 bold pr. 
bane 

Øver serv og 
modtagning 
 

15-
20 

 

Spil 
Spil level 3 eller level 4. 
Er I mange og har flere baner, kan det spilles som kongebane. 
I spiller på tid, når tiden er gået, flytter alle vinderne en plads mod højre og taberne en 
plads mod venstre. 

Alle 
 
En bold pr. 
bane 

 
 

 

http://uvolley.dk/kidsvolley/12-oevelser/193-gratis-bolde
http://uvolley.dk/kidsvolley/12-oevelser/193-gratis-bolde
http://uvolley.dk/kidsvolley/12-oevelser/187-serv-efter-position
http://uvolley.dk/kidsvolley/12-oevelser/187-serv-efter-position
http://uvolley.dk/kidsvolley/12-oevelser/167-serv-modtagning

