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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 til fanger. Der byttes rolle. 

• 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. 

Alle 
 
1 bold pr. 
fanger 
 
 
 
 
 
 

Opvarmning 
 
Få pulsen op 

5-7  

 

Stafet 

Alle 4 står på række tæt sammen med spredte ben. Lad alle grupper stå ved 

siden af hinanden, så I kan lave en lille dyst om, hvem der kommer først op til 

en bestemt linje på gulvet. 

• Den første i rækken triller bolden gennem benene. 

• Den sidste i rækken tager bolden, når den er kommet igennem alle ben, og 

løber op foran i rækken og triller bolden igennem benene. 

Stafetten fortsætter til alle er over linjen. 
 

Variation 

Kan spilles med at man afleverer bolden over hovedet eller sidelæns. 

Grupper à  
4-6 spillere 
 
1 bold pr. 
gruppe 

Opvarmning 
Koordination 
Samarbejde og 
kommunikation 
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3-personers baggerslag, kort og lang 
Spillerne står på en række med ca. 4-5 m. imellem sig. 

• Spiller 3 står i midten 

• Spiller 1 kaster en kort bold til spiller 3 

• Spiller 3 modtager med baggerslag tilbage til spiller 1 

• Spiller 1 spiller bolden med baggerslag til spiller 2 
• Spiller 3 vender sig rundt, så hun/han har front mod spiller 2 
• Spiller 2 spiller bolden med baggerslag til spiller 3, der spiller bolden 

tilbage til spiller 2 
• Spiller 2 spiller til spiller 1 osv. 

 

Grupper à  
3 spillere 
 
1 bold pr. 
gruppe 

Bevægelse 
Lange og korte 
kast/slag 

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/113-stafet
http://uvolley.dk/kidsvolley/12-oevelser/113-stafet
http://uvolley.dk/12-oevelser/240-3pers-bagger
https://www.dgi.dk/volleyball/oevelser/14130
https://www.dgi.dk/volleyball/oevelser/9614


 
 

Variationer 
Niveau 1: Det lange ”slag” laves med baggerslagskast. 
Niveau 2: Alle laver volleyballslag. 
Niveau 3: Det lange volleyballslag modtages med et baggerslag, det korte fra 
midten spilles med et fingerslag/hævning og det lange slag laves med et 
smash. Den midterste spiller står ikke helt mellem de to andre, men lidt ude i 
siden, så man ikke rammes af smashet. 
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Sommerfugl 2 
Brug hele kidsvolleybanen. 
Opstilling:  
To spillere ved serve/kaste position på hver side (den ene kaster, den anden er 
klar til at kaste, lige efter) 
En spiller ved hæver position (ved net midt på banen) på hver side 
En spiller klar til at modtage med baggerslag i venstre side af banen på hver 
side. En spiller klar til at gå ind på banen og modtage næste bold. 
Der kan være flere i venteposition ved både serv og modtagning. 
• Spillerne på serve positionen på begge sider af nettet starter med at 

kaste/serve bolden over nettet, og løber derefter op til nettet til hæver 
positionen og gør sig klar til at lave en gribe-kaste hævning 

• Spillerne ved nettet griber bolden fra modtagningen og laver en gribe-
kastehævning og løber derefter ned til modtagnings positionen og gør sig 
klar til at modtage bolden 

• Spillerne der modtager bolden, løber op mod nettet og smasher bolden fra 
hæveren over nettet og løber derefter på modsatte bane og gør sig klar til at 
kaste/serve bolden over på modsatte side 

Løbe retning: Første bold efter kast/serv løb til midten af nettet (hæver 
positionen) og derefter løbes efter sin bold. 
 
 
 
 

Alle 
 
3-4 bolde 
pr. bane 

Spilrytme 

http://uvolley.dk/12-oevelser/268-sommerfugl
https://www.youtube.com/watch?v=KzzVxVq-470
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Spil m. gratis bolde 
Der spilles kamp uden serv og uden ”død”, 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 (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 

 

Servegevinsten 
Sammen to og to på hver side af nettet. 
Den ene spiller har bolden og skal serve til makker, der sidder på numsen på 
modsatte side. Spilleren skal gribe bolden mens han/hun sidder ned 

• Spiller 1 server til makker, som sidder på gulvet på modsatte side 

• Spiller 2 griber bolden mens numsen er i gulvet 
• Byt opgave efter hver serv 

Hver gang bolden gribes får parret 1 point. 
Der kan være flere par i gang på samme bane. Det par, der først får 6 point har 
vundet. 

Parvis 
 
1 bold pr. 
par 

Serv 
Præcision 

10 

 

 

Overhåndsserv 
Spillerne står over for hinanden på hver side af nettet. Start med at stå ca. 2 m. 
fra nettet. Afstanden øges, når der er styr på serven. 
Serven udføres således: 

• Stå med venstre fod forrest (højrehåndede). Bolden i venstre hånd. 
Fødderne peger i den retning, der skal serves 

• Slaghånden tæt på bolden 
• Bolden kastes ca. ½ m. i vejret. Roter overkroppen på højre skulder og 

albuen føres frem. Underarmen svinges ned 
• Bolden rammes lidt foran højre skulder 

• Bolden rammes med strakt arm og stop derefter bevægelsen 
 

Parvis 
 
1 bold pr. 
par 

Overhåndsserv 

http://uvolley.dk/kidsvolley/12-oevelser/193-gratis-bolde
http://uvolley.dk/12-oevelser/243-servegevinsten
http://uvolley.dk/12-oevelser/243-servegevinsten
http://uvolley.dk/12-oevelser/269-overhandsserv
http://uvolley.dk/12-oevelser/269-overhandsserv
https://www.dgi.dk/volleyball/oevelser/14142
https://www.youtube.com/embed/DfaPx7HkBQw?feature=player_detailpage
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Kaos-spil 
Spillerne deles i 2 hold. Hvert hold har en boldkurv med 5 bolde.  

• Et hold starter med at serve, bolden spilles færdigt (alm. spil) 
•  Holdet som taber bolden, sender en spiller for at hente den tabte bold, som 

lægges i holdets boldkurv 
• Imens sætter det andet hold et nyt spil i gang med en serv. Spilleren som 

henter bolden, kan være med i spillet igen, så snart forrige bold er i kurven 
 
Det gælder om at komme af med alle sine bolde.  
 

Grupper à  
6–8 spillere 
(2 hold) 
 
4-5 bolde 
pr. hold 
 

Spil med 
udfordringer 
 
Overblik 
 
Samarbejde 

15-
20 

 

Spil 
Spil Spil level 3 https://www.youtube.com/watch?v=4UxpaAWkvXY 
eller level 4. https://www.youtube.com/watch?v=qjWS9ibwleU 
 
 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 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/152-kaos-spil
https://www.youtube.com/watch?v=4UxpaAWkvXY
https://www.youtube.com/watch?v=qjWS9ibwleU

