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Sten, saks, papir 
Hulahopringene placeres i en kæde enten helt lige eller lad den sno sig. 
Spillerne deles i to hold, der placerer sig i hver sin ende af kæden. 

• Ved startfløjt hopper forreste spiller fra hver sin ende ind mod midten af 
kæden. 

• Når de møder hinanden, slår de sten, saks, papir. 

• Taberen løber hurtig tilbage i sin række, og næste spiller er klar til at hoppe. 
• Vinderen fortsætter sine hop mod modstanderens ende og udfordrer den 

næste spiller som han/hun møder. 
• Det hold, der når helt ned til modstanderens første hulahopring har vundet. 
 

Se flere variationer her. 

Alle spillere 
(deles op i 2 
hold) 
 
Hulahop-
ringe eller 
andre 
markeringer 
 

Opvarmning 
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Japaner løb 
Stil jer parvis bag baglinjen. 3 kegler placeres ved nærmest badminton 
servelinjen, midterlinjen og fjerneste badminton servelinje (man kan også bruge 
volleyballbanens 3m linjen). 

• Den ene skal nu løbe frem til kegle 1 og tilbage til baglinjen, til kegle 2 og 
tilbage til baglinjen, til kegle 3 og tilbage til baglinjen. 

• Den anden person skal lave fysiske øvelser imens. Det kan være mave- eller 
rygbøjninger, sprællemand, høje hop, armstrækninger m.m. 

• Når løbemønstret er gennemført, byttes opgave 
 

 

Variationer 
• Den der løber, kan bestemme hvilken fysik, der skal laves. 

• Der løbes mens man dribler med bold, sidestep, baglæns løb m.m. 

Parvis 
 
3 kegler 
eller anden 
markering 

Opvarmning 
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Bagger station 
Enkeltvis og parvis. 
 
Enkeltvis 
• Bolden kastes op i luften og spilles til sig selv med et baggerslag, lad den 

ramme gulvet og spil derefter til sig selv igen osv. 
• Bolden spilles til sig selv med baggerslag 1 gang og derefter grib, 2 gange og 

derefter grib, 3 gange og derefter grib. Hvor længe kan I fortsætte? 
• Hvor mange baggerslag kan du lave til dig selv uden at miste den? 
• Spil 2 høje baggerslag og et lavt baggerslag til dig selv. 

 

Enkeltvis 
1 bold pr. 
spiller 
 
Parvis 
1 bold pr. 
par 

Baggerslag 
 

http://uvolley.dk/kidsvolley/12-oevelser/188-sten-saks-papir
http://uvolley.dk/kidsvolley/12-oevelser/188-sten-saks-papir
http://uvolley.dk/kidsvolley/12-oevelser/208-japanerlob
https://youtu.be/XlDoQ9uQKvk


Parvis 

• Bolden studses til makker der spiller baggerslag tilbage. Byt opgave efter 5 
baggerslag. 

• Bolden studes til makker, så man skal bevæge sig tilbage for at modtage 
bolden. Byt opgave efter 5 bolde. 

• Bolden studses til makker, så man skal bevæge sig fremad for at modtage 
bolden. Byt efter 5 bolde. 

• Bolde kastes med et baggerslagskast til makker, der modtager bolden til sig 
selv og griber den. Derefter kastes bolden til makker, der gør det samme. 
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Servestation 2 
Par øvelser ved net 

• Serv bolden over nettet til hinanden. Start tæt på nettet, men øg 
afstanden efter et par server. 

• Serv til et bestemt område på modsatte bane, der hvor din makker står. 

• Serv til din makker, der modtager bolden med et baggerslag til sig selv – 
griber den og server retur. Makker gør det samme. 

• Øve overhåndserv. Først med kort afstand. 
 

Parvis 
 
1 bold pr.     
par 

Serv 
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Smash station 
Par øvelser på gulv og ved net. 

Tilløb- uden bold 

• Gå ved siden af hinanden. I skiftes til at sige ”Tilløb” og laver begge tilløbet 
– skridtrytme er venstre, højre-venstre (modsat for venstrehåndede). 1. 
skridt er igangsættelsesskridtet, 2. skridt er stemskridtet og 3. skridt er 
bremseskridtet. 2. og 3. skridt er lange accelererende og kraftfulde. 

Slagbevægelse 

• Stil jer over for hinanden og slå bolden i gulvet med et smash til makker, der 
griber den og slår den tilbage. Husk at brug håndleddet, så bolden slås stejlt 
i gulvet. 

• Stil jer ved nettet hvor den ene holder bolden ved netkanten og den anden 
tager tilløb og slår bolden ned på den anden side. 

Timing smash 
• Den ene står ved nettet og kaster bolden højt op tæt på sig selv. Makker 

tager tilløb og smasher bolden over nettet. Byt opgave efter 5 bolde. 
 

Parvis  
1 bold pr. 
par 
 
 

Smash 
 

http://uvolley.dk/12-oevelser/232-servestation2
http://uvolley.dk/12-oevelser/233-smash-station
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Fingerslag station 
Enkeltvis og parvis 

Enkeltvis 

• Kast bolden i gulvet, klap i hænderne og spil derefter fingerslag som 

gribes i den rigtige fingerslagsstilling. 

• Spil fingerslag til dig selv. 

• Spil fingerslag til dig selv 2 høje og 2 lave. 

• Spil fingerslag op ad væg og grib den. Bolden skal ramme højt oppe på 

væggen. 

Parvis 

• Stil jer overfor hinanden. Spil fingerslag til makker, der griber i 

fingerslagsstilling og derefter spiller fingerslag tilbage. Makker griber i 

fingerslagsstilling spiller fingerslag tilbage osv. 

• Spil fingerslag til hinanden uden at gribe bolden. 

• Spil fingerslag til hinanden. Når man modtager bolden med fingerslag, 

laves en fingerslagsdribling dribling til sig selv inden den spilles retur. 

Makker gør det samme. 

 

Enkeltvis og 
parvis 
1 bold pr. 
spiller/par 

Fingerslag 
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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 
 
 
 
 
 
 

  

http://uvolley.dk/12-oevelser/234-fingerslag-station
http://uvolley.dk/kidsvolley/12-oevelser/190-paradis
https://www.youtube.com/watch?v=xoxJoWoPkfs&list=PL3gw77gdG9lyjVt2PT6Oq_EyegI319DXp&index=6
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Befri Willy (servespil) 
Spillerne deles i to hold, som fordeles på hver deres baglinje. 
Hvis muligt starter alle med en bold. 
• Alle spillere skal serve boldene over på den anden side af nettet. 

• Hvis en spiller laver en servefejl (server ud, i nettet, under nettet) skal 
spilleren sætte sig på numsen på modstandernes banehalvdel og forsøge at 
gribe en af sine medspillers serve. 

• Gribes en medspillers serv, er man befriet og må gå over på sin egen 
banehalvdel og serve igen. 

 
Spillet vindes, når alle spillere på et hold sidder på modsatte banehalvdel eller hvem der 
har færrest siddende, hvis man spiller på tid. 

Alle 
 
Gerne 1 
bold pr. 
spiller 

Serv 
Placering af serv 
 

15-
20 

 

Spil 
Spil level 3 eller level 4. 
Se hvordan man spiller level 3 og 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 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/150-befri-willy-servespil
http://uvolley.dk/8-kidsvolley/68-regler-level-3
http://uvolley.dk/8-kidsvolley/69-regler-level-4
https://www.youtube.com/watch?v=4UxpaAWkvXY
https://www.youtube.com/watch?v=qjWS9ibwleU
https://www.youtube.com/watch?v=RzKSZcsmmEE&list=PL3gw77gdG9lyjVt2PT6Oq_EyegI319DXp&index=7

