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Japanerløb 
Stil jer parvis bag baglinjen. Der bruges nærmeste badminton servelinje, 
midterlinjen, fjerneste badminton servelinje og baglinje (man kan også bruge 
volleyballbanens 3m linjen). Placér evt. kegler ved linjerne. 
Den ene skal nu løbe frem til 1. linje og tilbage til baglinjen, til 2. linje og tilbage 
til baglinjen, til 3. linje og tilbage til baglinjen, og 4. linje og tilbage til baglinjen. 
Den anden person skal lave fysiske øvelser imens. Det kan være mave- eller 
rygbøjninger, sprællemand, høje hop, armstrækninger, burpees, englehop 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 Opvarmning 

5-7  

 

Fingerslag op ad væg 
• Bolden holdes i rigtig fingerslagsstilling, kastes op mod væggen og 

gribes. 
• Fingerslagsstilling, bolden kastes op mod væg og gribes i rigtig 

fingerslagsstilling igen. 
• Bolden spilles op ad væg, fingerslag til sig selv, fingerslag op ad væg 

osv. 
• Bolden spilles frem og tilbage op ad væggen. 

• Bolden spilles op ad væg, klap bag ryg, grib. 

Enkeltvis  
 
1 bold pr. 
spiller 

Fingerslags-
stilling 
Fingerslag 

10 

 
 
 

Fingerslag 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 fingerslag tilbage til spiller 1, som griber 
bolden. Lav 10 gode bolde – husk at skiftes til at lave fingerslaget – og byg 
videre: 

• Kast – fingerslag – fingerslag – grib. (10 gode bolde og videre) 
• Kast – fingerslag – fingerslag – fingerslag – grib. (10 gode bolde og videre) 
Og sådan bygger man videre ved at lave 3, 4, 5… fingerslag 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 

Fingerslag 
Boldkontrol 

http://uvolley.dk/12-oevelser/208-japanerlob
http://uvolley.dk/kidsvolley/12-oevelser/210-fingerslagopadvaeg
http://uvolley.dk/kidsvolley/12-oevelser/147-baggerslag-1-2-3
https://youtu.be/XlDoQ9uQKvk
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Fingerslag for 2 
Stil jer med ca. 5 m. afstand. 

• Spiller 1 spiller fingerslag til spiller 2 og løber derefter rundt om spiller 2 og 
tilbage til start position. 

• Spiller 2 modtager bolden med fingerslag og laver fingerslagsdriblinger til 
sig selv indtil spiller 1 er på plads igen. Så spilles et langt fingerslag til 
spiller 1. 

 
Variationer 
Der laves kun fingerslagskast. 
Der laves fingerslagsdriblinger, det lange skal være fingerslagskast. 
 

Parvis 
 
1 bold pr. 
par 

Fingerslag 

5-7 

 

 
 

Smashtilløb 
Tilløbsrytmen hedder venstre-højre-venstre for højrehåndede - og højre-venstre-
højre for venstrehåndede. 
1. skridt er igangsættelsesskridtet. 
2. skridt er stemskridtet. 
3. skridt er bremseskriftet. 
2. og 3. skridt er lange, accelererende og kraftfulde. 
 
• Småløb ned ad banen. Når træneren råber "stop", laves tilløb. 
• Lav tilløbet op mod nettet. 

Alle 
 
 

Smashtilløb 
 
Rigtig rækkefølge 
med fødderne 
 

5  
 
 

 

Smash med tilløb 
Spillerne på en linje bag hinanden på position 4. 
Træneren kaster bolden lodret i vejret. Spilleren laver tilløb og smasher over 
nettet. 
 
Variationer 
Der kan laves en gribe-kaste hævning eller alm. hævning til smasheren.  
Spillerne skiftes til at kaste eller hæve bolden. 
 

Alle 
 
Alle bolde 

Tilløb, timing og 
smash 

http://uvolley.dk/12-oevelser/271-fingerslag-for2
http://uvolley.dk/kidsvolley/12-oevelser/120-smashtillob
http://uvolley.dk/kidsvolley/12-oevelser/122-smash-med-tillob
https://www.dgi.dk/volleyball/oevelser/9625
https://www.youtube.com/embed/o3foPdT3bJ0?feature=player_detailpage
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Modtagning-smash 
Spillerne stiller sig i to rækker. Den ene række skal smashe og den anden række 
skal modtage. 
• Træneren server eller kaster en bold til spilleren, der er klar til at modtage. 

• Der modtages op til hæveren. 
• Der hæves til spilleren, som er klar til at smashe bolden over nettet. 

• Smasheren henter bolden og lægger den hos træneren. 
• Smasheren gå i modtagningsrækken, modtageren i smash-rækken. 
• Husk at bytte hæveren løbende. 
 
Level 3: der hæves med gribe-kastehævning 
Level 4: der hæves med fingerslag 
 
Variationer 
• Trænerne kan kaste bolden tættere på nettet. 
• Spillerne kan skiftes til at være den der kaster/server bolden over nettet 

• Der kan spilles fingerslag over nettet. Evt. efter bestemte punkter på banen. 
                                                                  

 

Alle 
 
Alle bolde 
 

Spilrytme: 
Modtagning, 
hævning, smash 
 
 

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/12-oevelser/149-modtagning-smash
https://www.youtube.com/watch?v=CCwFpSiKkCk

