
Level 3-4 Program – Uge 9  

 SVBK 

Tid Øvelse Antal Fokus 

10  

 

Fangeleg med bold 
Én person er fanger og har en bold for at vise det. 
Der er 4 ”helleområder”. Her kan man f.eks. bruge de fire hjørner på badmintonbanen. 
Alle der er på banen kan fanges, undtagen hvis man står i et af ”helleområderne”. 

• Fangeren forsøger at fange spillerne ved at røre spillerne med bolden. 

• Bliver man fanget, bliver man fanger. Fangeren bliver en spiller man kan fange. 

• Hvis man står i et helleområde, og der kommer en spiller til området, skal man ud 
på banen igen. Der må kun stå en spiller i helleområdet ad gangen. 

 

Se flere variationer af øvelsen her. 

8-12 spillere 
 
1 bold pr. 
spiller. 

Opvarmning 
Boldkontrol 

10  

 
 
 

Forskellige løb 
Sammen parvis bag baglinjen. 

• Skiftevis løber man forskellige løb til midten og tilbage til makker (highfive til 
makkeren inden han/hun må løbe): 

• Alm. løb til midten, rør midterlinjen med hænderne og baglæns tilbage. 

• Løb med sideskridt(step) frem og tilbage. 

• Gadedrengeløb. 

• Hop frem og tilbage med samlet ben. 
Lad evt. spillerne finde på flere løb. 

Parvis Opvarmning 
 

15  

 
 
 

M-H-S trekant 
Spillerne står i en trekant. To spillere (A og B) stiller sig overfor hinanden (4-6 m. 
imellem dem). Den tredje spiller (H) stiller sig mellem de to andre (ca. 2-3 m. ud fra 
dem). Denne spiller skal hæve/gribe-kaste hæve til de to andre spillere. 

• Spiller A kaster bolden til spiller B. 

• B modtager bolden til H. 

• H hæver/gribe-kaste hæver til spiller B. 

• Spiller B smasher (eller laver fingerslag) til A, som modtager bolden. 
Byt opgave så alle kommer til at hæve. 

Grupper à 3 
spillere 
 
1 bold 
 

Spilrytme 
Modtagning 
Hævning 
Smash 

15 

 

M-H-S: Modtagning-hævning-smash 
Træneren stå på den ene side af nettet med 1-3 hjælpere (boldsamlere). Det kan også 
være en spiller, der kaster bolden over nettet. 

• Træneren kaster bolden over nettet. 

• Der modtages, hæves (eller gribe-kaste hæves) og smashes. 

• Hjælper sørger for, at boldene samles og lægges i boldvognen. 
Efter 10-15 bolde roteres, så spillerne får nye opgaver. 

Grupper à  
6–8 spillere 
 
2 hold 
 
3-4 bolde pr. 
gruppe 

Spilrytme: 
Modtagning, 
hævning, smash 
 
 

http://uvolley.dk/kidsvolley/12-oevelser/159-fangeleg-med-bold
http://uvolley.dk/kidsvolley/12-oevelser/159-fangeleg-med-bold
http://uvolley.dk/kidsvolley/12-oevelser/194-forskellige-lob
http://uvolley.dk/kidsvolley/12-oevelser/196-m-h-s-trekant
http://uvolley.dk/kidsvolley/12-oevelser/171-m-h-s


10 

 

Serv i hulahopring 
Læg 10-15 hulahopringe eller andre markeringer (overtrækstrøjer, kegler eller 
spillernes træningstrøjer) på den ene side af nettet. Lav et antal grupper à 3-4 spillere. 
Vælg den afstand der skal serves fra og passer til børnenes færdigheder. 

• Når man rammer ned i en ring, må man hente ringen ned til sin gruppe.  
Konkurrence: Hvem har f.eks. flest ringe efter 5 minutter? 

• Man må kun tage en ring når man har servet 3 bolde inde i ringen. 
 
Variation 
Man kan tælle hvor mange bolde der rammer inden for markeringerne og lade 
markeringerne ligge. 
 

Grupper à  
3-4 spillere 
 
Bolde og 
markeringer 
f.eks. 
hulahopringe 

Serv 
Serv efter mål 

15 

 

Paradis 
Spillerne deles i 3 hold pr. bane - 2-4 spillere pr. hold (afhængigt af niveau). 
Den ene side af nettet kaldes paradis (vinder siden).  
Et hold starter i paradis, et hold starter på som ”udfordrer” med serven på den anden 
side og det sidste hold starter uden for banen og klar med en bold. 

• Udfordrer-holdet server bolden i gang og spiller bolden færdigt. 

• Vinderholdet kommer i paradis og holdet som taber bolden, går ud af banen. 

• Holdet udenfor banen går nu ind og server. 

• Vinder man bolden når man allerede står i paradis får man 1 point. 
 

Hold à 2-4 
spillere 
 
Ca. 3-4 hold 
pr. bane  
 
2 bolde pr. 
bane 

Spil  
Øve spillet med få 
spillere på banen 
 
 

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/176-serv-i-hulahopring
http://uvolley.dk/kidsvolley/12-oevelser/190-paradis

