
Level 0-1-2 Program – Uge 9 

 SVBK 

Tid Øvelse Antal Fokus 

5-7 

 

Opgavefange 
To spillere er fangere. De kaster bolden til hinanden, mens de løber og skal forsøge at 
ramme de andre spillere ved at kaste med et volleykast. Bliver en spiller ramt af 
bolden, går man udenfor banen og laver en opgave. Når opgaven er løst, er man med 
igen. Eksempler på opgaver (se flere her): 

• 20 baggerslag el. baggerslagskast 

• 5 spurter i hallen 

• Hop 10 gange på hvert ben 

• Lav 10 englehop 
Husk at skifte fangerne løbende. 

Alle 
 
1 bold pr. 
fanger-par 

Opvarmning 
Samarbejde 

5-7  

 

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 

 

Baggerslag 1-2-3 
Spillerne deles op i par. Spillerne står overfor hinanden, ca. 2-3 meters imellem dem. 
Spiller 1 kaster til spiller 2. Spiller 2 laver baggerslag tilbage til spiller 1, som griber 
bolden. Lav 10 gode bolde – husk at skiftes til at lave baggerslaget – og byg videre: 

• Kast – baggerslag – baggerslag – grib. (10 gode bolde og videre) 

• Kast – baggerslag – baggeslag – baggerslag – grib. (10 gode bolde og videre) 
Og sådan bygger man videre ved at lave 3, 4, 5… baggerslag i træk. 
 
Afhængig af spillernes niveau, kan man gøre det til en konkurrence om hvem der laver 
flest og stadig have kontrol, eller hvem der når f.eks. til 10 først. 

Parvis 
 
1 bold pr. 
par 

Baggerslag 
Boldkontrol 

10 

 

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. 
 
Level 0-1: I stedet for at lave baggerslag, gribes bolden. Man kan evt. rotere efter 
bolden er trillet. Level 0 kaster bolden i stedet for at serve. 
 

Grupper på 
6-8 spillere 
 
1 bold pr. 
bane 

Øver serv og 
modtagning/befrier 

http://uvolley.dk/kidsvolley/12-oevelser/148-opgavefange
http://uvolley.dk/kidsvolley/12-oevelser/148-opgavefange
http://uvolley.dk/kidsvolley/8-kidsvolley/108-toem-banen
http://uvolley.dk/kidsvolley/12-oevelser/147-baggerslag-1-2-3
http://uvolley.dk/kidsvolley/12-oevelser/167-serv-modtagning


15  

 

Streetvolley 
Spil kamp mod hinanden – enten en mod en eller to mod to. Det gælder om at få 
bolden til at røre gulvet på modsatte side. 

• Start spillet med at kaste bolden over på modsatte side. 

• Bolden gribes og kastes tilbage over nettet. 

• Forsøg at udspille modstanderne på den anden side af nettet. 
Er man 2 på hver side, bytter man plads hver gang man har kastet bolden. 
 

Efter hver kamp flytter alle en plads mod højre, og I får dermed nye modstandere. 
I kan vælge at spille små kampe på tid, hvor vinderne får 2 point og uafgjort 1 point. 
 

Variation 
Level 1-2: I kan vælge at starte spillet med en serv. 
Level 2: Spil med baggerbefrier, der giver 1 point.  
 

Alle 
Hold à 1 eller 
2 spillere. 
 
1 bold pr. 
bane 

 
Gribe-Kaste 
Rotation 
Overblik 
 
 
 
 
 
 
 

10 

 

Serve cirkeltræning 
Spillere skal gennemføre en bane med forskellige serveopgaver. 

• Serv mod basket-plade. 

• Serv op ad en væg og grib bolden. 

• Serv, løb og grib bolden efter den har rørt gulvet. 

• Serv over nettet. 

• Serv forbi en bestemt linje. 

• Serv fra en bestemt linje. 

Enkeltvis/ 
Parvis 
 
1 bold pr. 
spiller 
 

Serv 

10 

 

Servekrig 
Spillerne fordeles på begge sider af nettet. Alle bolde fordeles på begge sider af nettet. 
Boldene skal serves over nettet. Det gælder om at få tømt sin banehalvdel for bolde. 
Det hold, der først får alle bolde væk fra banen, har vundet. 
Kan også spilles på tid, så holdet med færrest bolde vinder. 

Alle 
Fordeles på 
hver side af 
nettet 

Serv 
Overblik 
Kommunikation/ 
samarbejde 

10-
15 
 

 

 
 

Kamp uden død 
Stil op til kamp med 3-4 spillere på hver banehalvdel. 
Der spilles alm. level 0, 1 eller 2 med følgende regler: 
Level 0-1 

• Man får et point ved 3 grebet bolde i træk. 

• Tabes bolden dør man ikke, men holdet bliver fratrukket et point. 
Level 2 

• Man får et point hver gang man lavet et baggerslag, der bliver grebet af 
medspiller (baggerbefrier). 

Tabes bolden dør man ikke, men holdet bliver fratrukket et point. 

Hold à 3-4 
spillere 
 
1 bold pr. 
bane 

Øve spillet uden at 
man dør. 
 
 

 

http://uvolley.dk/kidsvolley/12-oevelser/157-streetvolley
http://uvolley.dk/kidsvolley/12-oevelser/185-serve-cirkeltraening
http://uvolley.dk/kidsvolley/12-oevelser/162-servekrig

