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Klister tagfat 
Spillerne finder sammen to og to og holder hinanden i hånden. Slippes 
hænderne, er parret automatisk fanget. 

• To af parrene er fangerhold (kun et par hvis der er få deltagere). 

• Bliver man fanget af et fangerhold skal man stå helt stille. Parret skal nu 
klistre dér hvor de blev rørt. 

• Blev en af dem rørt på hovedet og den anden på knæet, skal de to kropsdele 
nu klistrer sammen til en sjov figur. 

• Parret bliver befriet ved, at et andet par laver samme figur. 
• Der er helle under befrielsesaktionen. 
Der vælges nye fangerhold efter ca. 3 min. 
 

Alle  
 

Opvarmning 
Samarbejde 

5-7  
 

 
 

Hulahop 2v2 
Der laves grupper à 4, 2 spillere på hver side af nettet. Der spilles på en halv 
kidsbane i bredden – længden kan reguleres afhængigt af level/niveau. 
• Den ene spiller på hver side starter med hulahopringen i hænderne. 

• Bolden kastes over nettet, skal igennem de andres hulahopring og ramme 
gulvet. 

• Efter bolden har ramt jorden, skal den spiller uden hulahopring gribe bolden 
og kaste den over nettet. 

• Når bolden er kastet over nettet, bytter spillerne hurtigt, så den anden får 
hulahopringen i hænderne 

 

Level 2 
I stedet for at gribe bolden, kan man lave et baggerslag og gribe den derefter. 

Grupper à  
4 spillere 
 
1 bold pr. 
gruppe 
 
1 
hulahopring 
pr. par 
 
 
 

Gribe-kaste 
Boldtilvænning 

5-7 

 
 

Kast & grib kæde 

Alle spillere står omkring baglinjen ca. 2 m. imellem sig. 

Start med en bold i hvert hjørne. Der kastes til højre (baggerslagskast eller 

fingerslagskast). 

Når bolden kommer til enden af rækken, spilles bolden over med et stående 

smash. 

Ønsker man at gøre det lidt sværere, kan der sættes flere bolde i spil.              

 

 

Grupper à  
6-8 spillere 
(2 hold) 
 
2 bolde 

Baggerslagskast 
Fingerslagskast 
Stående smash 
 
 

  

http://uvolley.dk/kidsvolley/12-oevelser/140-klister-tagfat
http://uvolley.dk/kidsvolley/12-oevelser/145-hulahop-2v2
http://uvolley.dk/kidsvolley/12-oevelser/199-kast-grib-kaede


10  

 
 
 

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 

10  

 
 

Serv efter hulahopring 
En spiller på hver side af nettet. Den ene har en bold, den anden har en 
hulahopring (man kan også blot lave en ring med armene). 
•  Spilleren med bolden server over nettet 
•  Spilleren med ringen forsøger at få bolden til at ramme gennem ringen 
 
Variation 
Modtag bolden med et baggerslag op til sig selv og grib den. Derefter serves 
retur. 

Parvis  
 
1 bold pr. 
par 
 
Evt. 1 
hulahopring 

Serv 
Bevægelse til 
bolden 
 
 

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 
(2 hold) 
 
Alle bolde 

Serv 
Overblik 
 

10  
 
 
 

 

Smash-arm 
1. Bøjede ben og begge arme bagud 
2. Benene rettes ud mens begge arme føres strakte og fremad til hovedhøjde  
3. Slå-armen bøjes og føres lige tilbage med albuen i ørehøjde, mens venstre 

bliver oppe og ”sigter” 
4. Slå-armen føres i en kort cirkelbevægelse fremad som et kast 
 
Den sjove børne-udgave hedder: 
1. Batman  (ligesom kappen på Batman) – 2. Superman  (armene strakte 
ligesom når Superman flyver) – 3. Robin Hood  (armene føres tilbage ligesom 
når han spænder buen) – 4. Ninja  (ligesom når ninjaen kaster sin 
kastestjerne). 

Enkeltvis 
 
 

Slagbevægelse 
 

http://uvolley.dk/kidsvolley/12-oevelser/152-kaos-spil
http://uvolley.dk/kidsvolley/12-oevelser/198-serv-efter-hulahopring
http://uvolley.dk/kidsvolley/12-oevelser/162-servekrig
http://uvolley.dk/kidsvolley/12-oevelser/213-smasharm
https://youtu.be/o3foPdT3bJ0?t=41


15-
20 

 

 

Spil 
Spil level 0, level 1 eller level 2 afhængig af spillerne. 
Man kan evt. spille med point i stedet for at ”dø” på level 1 
 
Se hvordan man spiller level 0, level 1 og level 2. 

Alle 
 
En bold pr. 
bane 

Spil 

 

http://uvolley.dk/8-kidsvolley/65-regler-level-0
http://uvolley.dk/8-kidsvolley/66-kids-regler-level-1
http://uvolley.dk/8-kidsvolley/67-regler-level-2
https://www.youtube.com/watch?v=0RQu7EknuTM
https://www.youtube.com/watch?v=YbADZepucIQ
https://www.youtube.com/watch?v=LYt-9mS9ju4

