
  Inspiration til
FIVE-A-SIDE HÅNDBOLD 
 – Det perfekte comeback til håndboldbanen



1 Five-a-side Håndbold
 
Spillet - de 10 regler

Five-a-side Håndbold følger de almindelige 
håndboldregler - dog med 10 enkle særregler:
1. Spillet afvikles på en kortbane
2. Der spilles med en Five-a-side Håndbold
3. Forsvarsspil må ske ved bolderobring 

eller ved afskærmning med kroppen 
eller armene. Five-a-side Håndbold er 
et afvisningsspil, og man må ikke tackle 
med henblik på at stoppe eller fastholde 
modstanderen

4. Målmanden skal ikke bære særlige ken-
detegn

5. Hvert hold har en sidelinje til udskiftning
6. Bolden gives op fra mål. Ved mål fløjter/

pifter en spilvejleder bolden i mål, hvo-
refter spillet er i gang igen

7. Den fungerende målmand må ikke 
afslutte fra eget felt

8. Kampen startes med et opgiverkast midt 
på banen

9. Kampens varighed er en enkelt halvleg 
på mellem 8 og 12 min. Spilletiden kan 
variere alt efter aftaler, tidsramme og 
behov

10. Hvert hold må have fem spillere på ba-
nen ad gangen, og et hold består af fem 
til otte spillere

 
Find selv frem til den helt optimale måde at 
spille på hos jer.

God fornøjelse.

 
 



2 Kom i gang (med fodbold)! 
 
Fodbold til opvarmning – hvad er alternativet? Klassiske armbøjninger? 

Fodbold er i mange håndboldspilleres øjne verdens bedste opvarmningsspil. Så hvorfor ikke bare 
spille det, der fungerer? Meningen med opvarmningen er ganske enkelt at få gang i kroppen på 
en sjov måde, uden det gør for ondt. Husk: Ingen skulderskub og glidende tacklinger! 

Hvis du har tendens til fibersprængninger, så start i målet! Derefter kan du stille og roligt bevæge 
dig op mod angrebet og lave en kasse. 

Der er en enkelt benhård regel: Skyder du bolden i loftet, tager du straks 10 armbøjninger. Ram-
mer du lampen, tager du 20. 

Holdet med flest Handball Spezial-sko på starter.



3 Kom i gang – Fangeleg med bold
 
Voksne mænd og kvinder kan også lege ”tag fat”. 

Der er ca. to fangere pr. tiende spiller. Hver fanger har en overtrækstrøje i hånden. Det 
gælder for fangerne om at fange en ny spiller, der overtager trøjen og rollen som fanger med 
det samme. 

Mellem de frie spillere sættes en bold pr. fanger i spil. Når man har bolden, har man ”helle”. 
Man kan højest have bolden i fem sekunder og tage tre skridt, så skal den afleveres videre. 
Sker det ikke, kan spilleren blive taget af en fanger. Fangeren må ikke holde ”grisevagt” ved 
spillere, som har bolden. 

Variation: Hvis boldomgangen er lav, så tilføj flere bolde. Hvis udskiftningen i fangerrollen er 
lav, så tilføj flere fangere eller stop legen og vælg nye fangere. 



4 Kom i gang – Boldbehandling
 
Træn koordinering og boldsikkerhed uden harpiks!

Når bolden gribes syv ud af ti gange, er sværhedsgraden passende. Forsøg at udfordre spill-
erne med de rigtige øvelser, så de lykkes med at kaste og gribe bolden – og har det sjovt.

1. Bolden kastes højt op i luften, og spilleren ser, hvor mange gange han/hun kan klappe i 
hænderne, inden bolden gribes.

2. Spilleren kaster bolden op i luften, klapper i gulvet - og griber bolden igen.
3. Spilleren kaster bolden op i luften, sætter sig ned - og griber bolden.
4. Fra siddende kaster spilleren bolden op i luften, rejser sig op - og griber bolden.
5. Spilleren kaster bolden op - og griber den bag om ryggen med begge hænder.
6. Spilleren løber gadedrengeløb, og for hvert skridt føres bolden under benet til modsatte 

hånd.
7. Spilleren står med spredte ben og holder bolden med begge hænder mellem benene. Nu 

kastes bolden ca. 20 cm op samtidig med, at spilleren hopper lidt frem - fører armene 
bag om lårene og griber bolden, inden den rammer jorden.

8. Spilleren træder et langt skridt frem og holder bolden i hænderne mellem benene. Nu 
hopper spilleren op, slipper bolden og skifter benstilling - griber fat i bolden igen og 
lander med modsatte ben forrest.



5 Kom i gang – Kommandostafet
 
Advarsel: Undgå at starte med denne øvelse uden lige at have løbet frem og tilbage 
nogle gange. Fibersprængninger! 

Opstil spillerne to og to i en passende rundkreds som vist på billedet. Alle skal have fronten 
ind mod boldene i midten. Læg evt. flere bolde ind i midten, så der er flere vindere.

Tovholderen/træneren er kommandogiver. Der kan gives fem forskellige kommandoer, og 
spillerne skal udføre kommandoen så hurtigt som muligt. Når kommandogiveren fløjter, skal 
bagerste mand spurte rundt om gruppen af spillere, ind mellem makkerens ben og ind og 
fange bolden.

 
Der er 5 kommandoer:

 • Frem (bagerste mand går foran)
 • Tilbage (forreste mand går bagved)
 • Over (bagerste mand går over forreste 

mand)
 • Under (bagerste mand kravler mellem 

benene på forreste mand)
 • ”Fløjt” (bagerste mand spurter rundt 

om cirklen i urets retning, ind igennem 
makkerens ben og ind og forsøge at 
fange bolden først) 

Kommandoerne må gerne gives hurtigt, så spillerne bliver presset!
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Kom i gang  
– Afleveringer over for hinanden
 
Enkelte spillere har nok lige brug for at finjustere deres kaste- og gribeteknik.

Spillerne står over for hinanden i en lang række (som i de gode gamle dage).

Giv spillerne rum til at finde på kast og anderledes måder at gribe på. Du kan udfordre spillerne 
med afleveringer over længere afstande. Hopskud, kast med den ”forkerte” hånd og stående af-
leveringer. Løb frem og tilbage, mens der afleveres. Find selv på sjove og anderledes øvelser.

Variation med to bolde:
1. Spillerne er sammen i par. Én spiller kaster nor-

malt (direkte) til den anden spiller, der samtidig 
kaster en ”studs”-aflevering tilbage. Der skiftes 
mellem kasteformerne.

2. Spiller et kaster egen bold op i luften, modtag-
er aflevering fra spiller to, afleverer den retur 
igen – og griber derefter egen bold (der er på 
vej ned). 

3. Begge spillere kaster på samme tid deres bold 
til den anden - og griber igen bolden, der kom-
mer, med kun en hånd.

4. Den ene bold kastes normalt, mens der samti-
dig spilles fodbold med den anden bold.

Konkurrence: 
Hvert par har en bold. Der udvælges  
tre punkter. Brug evt. linjerne på 
banen. På billedet er punkterne illus-
treret ved kegler i siden. Ved hvert 
punkt skal der foretages 10 aflever-
inger for hvert par. Når man har fore-
taget 10 afleveringer ved punkt et, 
skal man ind og klappe sin makker i 
hånden og videre til punkt to. 

Når parret har taget 10 afleveringer ved hvert af de tre punkter, skal de ind på midten og sidde 
ned. Hvis bolden tabes undervejs, skal man ind og klappe sin makker i hånden. 

Alle starter på samme tid ved signal, og afleveringerne skal tælles højt,  
så man undgår, at der snydes!



7 Kom i gang  
– Baglinjebold på badmintonbanen 
 
Det er ikke altid nok, at ”ideen var go”!

Formålet er, at spillerne skal bevæge sig for hinanden samtidig med, at der spilles korte, 
intense kampe, hvor pulsen kommer helt i vejret.

Opdel spillerne i grupper á fire på en badmintonbane. På hver bane laves der to hold, som 
spiller mod hinanden. Et hold opnår point, når bolden lægges på modstanderens baglinje ved 
samspil. Ellers spilles der med helt almindelige Five-a-side Håndbold-regler.

Når kampen er slut, rykker vinderholdet mod højre og taberholdet mod venstre.



8 Kom i gang – Ram bolden ”i røven”
Præcisionskast for alle med en god skulder.

Man vinder spillet ved at ramme bolden på 
midten af banen, så den triller over modstan-
derens sidelinje. 

 • Opdel gruppen i to hold.
 • Opstil holdene på hver deres sidelinje med 

lige mange bolde.
 • Anbring en volleyball midt på banen. 
 • På signal startes kampen. 
 • Når bolden passerer holdets sidelinje, har 

holdet tabt kampen. 

Der spilles bedst af tre kampe og man må 
selvfølgelig ikke lave bowlingkast – det er 
håndbold!



9 Kom i gang  
– Hold bolden i egne rækker
 
Det gælder om at holde hovedet koldt!

Opdel banen i passende størrelser. Det kunne være på halvdelen af håndboldbanen eller 
inden for volleybanen. 

Spillet går ud på at holde bolden i egne rækker, hvor det forsvarende hold skal prøve at 
erobre bolden. Når en spiller griber bolden, skal vedkommende tælle. Modtageren skal råbe 
det antal afleveringer, holdet er kommet op på. Når holdet er kommet op på 10 afleveringer i 
træk, har holdet vundet.

Variation: 
Variationen kunne være at tælle syvtabellen, eller at man fx skal råbe et navn på en politiker. 
Hvis man så råber det forkerte tal eller navn, er bolden tabt. 
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Banehalvdel ABanehalvdel B

Kom i gang – Afleveringsspil 
 
Hallo, hvem var den til?

Et anderledes spil med fokus på at kunne sende en præcis aflevering over længere afstand 
under pres. 

Min. 8 spillere og max 12 pr. bane. Opstil spillerne som vist på figuren. Man behøves nødven-
digvis ikke være det samme antal spillere pr. banehalvdel.

Hvordan: 
Det skraverede område må ikke be-
trædes, og man scorer ved at afle-
vere til ens medspillere på den anden 
side af banen. Man må naturligvis 
spille sammen med sine medspill-
ere, indtil afleveringsmuligheden 
byder sig.

Holdet, der først når 10 afleveringer, 
vinder spillet. Herefter starter et nyt 
spil. Tilpas størrelsen af banen, så 
man opnår et dynamisk spil.



11 For fuld skrue  
– Kontra-retur (to mod to)
 
Få testet både konkurrencegen og lungekapaciteten med denne øvelse. 

Antal spillere: Otte eller flere. 

Del gruppen op i to hold, blåt og rødt hold. 
Spillerne finder sammen to og to på hold-
ene. 

Blåt hold starter med, at to spillere ang-
riber på rødt holds mål. Rødt hold har en 
målmand på kassen. Efter afslutningen fra 
blåt hold, starter rødt hold deres kontra. De 
to røde angriber sammen de to blå, som 
er løbet retur. Når rødt hold har afsluttet, 
starter to nye spillere op fra blåt hold, og 
de to angriber rødt hold. Sådan spiller man 
videre, til et af holdene har scoret 10 mål. 

Holdet med det største gennemsnits-BMI 
starter! 



12 For fuld skrue  
– Kontra-retur (tre mod tre)
 
Her er øvelsen, der selv kan få den største mand til at puste!

Antal spillere: 12 eller flere. 

Del gruppen op i to hold, blåt og rødt hold. Spillerne 
finder sammen tre og tre på holdene. 

Blåt hold starter med, at tre spillere angriber på rødt 
holds mål. Rødt hold har en målmand på kassen. Efter 
afslutningen fra blåt hold, starter rødt hold deres 
kontra. De tre røde angriber sammen de tre blå, som 
er løbet retur. Når rødt hold har afsluttet, starter tre 
nye blå spillere op, og de to angriber rødt hold. Sådan 
spiller man videre, til et af holdene har scoret 10 mål. 

Husk ikke at tyvstarte. Man må først løbe, når der er 
afsluttet!



13 For fuld skrue  
– Kontra på kortbanen (tre mod to)
 
Afleveringer, hastighed og vurderingsspil ruster ikke med tiden, tværtimod…! 

Opstil de to forsvarsspillere midt på kortbanen.

Forsvarsspillerne må løbe på hele banen. 

De tre angrebsspillere skal forsøge ved samspil at komme op i den anden ende af banen og 
få en afslutning. 

Fokus er at være spilbar og løbe i frie positioner. Tal med spillerne om ikke at løbe ind i 
”blinde vinkler”, men derimod løbe mod bolden og dermed blive spilbar.



14 For fuld skrue – Match-spil 
En simpel kampøvelse med masser af mål og fart på. 

Antal spillere: 12 eller flere. 

Del gruppen i to hold. 

Halvdelen af hvert hold starter på banen. Den anden halvdel står for tilråb. De første to hold-
halvdele spiller mod hinanden. Når et hold har scoret tre mål, skifter spillerne på banen med 
den anden del af holdet. 

Holdene spiller til 12 mål. 

Holdet med flest divisionskampe på CV’et starter! 



15 Den gamle tekniker – Shoot-out 
 
Find den gamle tekniker frem og få ekstra point med spektakulære scoringer. 

 
Inspireret fra Beach Handball kommer her konkurrencespillet Shoot-out. 

Antal spillere: Seks eller flere. 

Det er meget simpelt: Kontra uden returløb. Bolden spilles til målmanden, som leverer en 
lang aflevering til spilleren, der efterfølgende afslutter. Holdene skiftes til at skyde. 

Målmanden må gerne skyde bolden direkte i mål, ligesom den anden målmand må genere 
udkastet og evt. erobre bolden. 

Målmanden skiftes ud løbende, når det passer ind. 

Hvis bolden rammer gulvet, er bolden død, og turen går til modstanderholdet. 
 • Et almindeligt mål giver 1 point. 
 • Hvis man scorer på et vip, en piruette eller et andet trick-skud, giver det 2 point. 
 • Hvis målmanden ryger på røven, er der 1 bonuspoint til afslutteren. 
 • Man spiller til 20 point. 

Holdet med den ældste spiller starter.



16 Den gamle tekniker  
– Afleveringer op ad banen
 
Afleveringer i løb med en afslutning til sidst er 
klassisk håndbold! 

Én starter som målmand. 

Placer to forsvarsspillere, som kan stjæle 
bolden som vist på tegningen herunder. Fors-
varsspillerne må genere med armene og må 
kun bevæge sig en meter frem og tilbage (ikke 
til siden). Spillerne går sammen i par med en 
bold. Parret spiller sammen fra den ene ende af 
banen til den anden og slutter af med en afslut-
ning på mål.

Der må ikke blive for langt mellem spillerne.



17 Den gamle tekniker – Smørklat
Formålet er at tage pis på dine medspillere og vise din tekniske kunnen.  

 • Opdel holdet i grupper á fem til syv stykker. 
 • Opstil tre til fem kegler i en passende rundkreds,  

hvorefter der placeres en spiller ved hver. 
 • De to resterende er ”smørklatten”. 
 • Spillerne ved keglerne har en bold, som de skal spille til hinanden.
 • Smørklatten skal forsøge enten at slå bolden væk eller berøre boldholderen. 
 • Derefter skifter smørklatten ud med vedkommende, som sidst rørte bolden.

Grin og glæde er succeskriterierne og måske en go´ isse! 



18 Match-spil – Tre hold på banen 
 
Giv den gas med mange spillere på banen! 

Hvis man er mange i hallen, kan man spille tre hold på banen ad gangen. Antallet af spillere 
pr. hold er ikke afgørende. Man kan sagtens spille tre hold á fire eller tre hold á seks spillere 
alt efter antal. 

Holdet, som starter på midten af banen’ angriber hold 2 ( ). Efter hold 1 ( ) har afsluttet, 
finder målmanden på hold 2 en ny bold og afsted det går. Nu angriber hold 2 hold 3 ( ). 
Sådan spiller man videre, til man har fundet en vinder. Husk, at målmanden er en del af  
holdet og derfor skal løbe med i angrebet. 

Man spiller, til første hold har scoret otte mål. 

Holdet med flest småskavanker starter i midten. 



19 Match-spil  
– Anderledes Five-a-side Håndbold
Spil forskellige håndboldspil på kortbanen. 

 
Der spilles ud fra helt almindelige Five-a-side Håndbold-regler – dog uden målmand.

Variationer:
 • Keglespil 

     o   Placer fire kegler i hvert mål. Det gælder om at tømme modstanderens mål for 
kegler. Vedkommende, der rammer en kegle, henter keglen og lader sig udskifte med 
keglen i hånden. (Hvis man ingen udskiftere har, placeres keglen på sidelinjen).

 • Stolpespil 
     o  Man får point ved at ramme stolperne eller overliggerne. Der spilles på tid.

Husk, at man ikke spiller for sjov. Det gælder om at vinde! 



20 Match-spil – Five-a-side Håndbold, 
Bonusspillet
 
Når I scorer, beholder i bolden!  
Er det ikke fantastisk?

I bonusspil spilles der med helt almindelige Five-a-side Håndbold-regler, dog giver en scor-
ing en ekstra målchance: Når der scores, får holdet en ny chance i angrebet i modsatte ende. 

Målscoreren henter bolden i målet, mens det forsvarende hold forsøger at nå til den mod-
satte ende og genoptage forsvaret. 



21 Match-spil – Five-a-side Håndbold, 
Duellen  
 
Hver spiller finder en direkte modstander på 
det andet hold, og de følger hinanden gen-
nem hele kampen. Når ens direkte mod-
stander scorer, giver man vedkommende 
en ”straf”. Evt. fem armbøjninger, mavebøj-
ninger eller lignende uden for banen, mens 
de andre spillere videre.  

Hvis man spiller med  
udskiftningsspillere:  

Når ens direkte modstander 
scorer, går begge spillere ud, 

og to nye kommer ind, og 
straffen kan udføres uden 

for banen.



22 Match-spil – Five-a-side Håndbold, 
Returløbet
 
I dette spil skal du være opmærksom og hurtig!

Almindelig Five-a-side Håndbold  - dog med den regel at den spiller, der senest har rørt 
bolden enten ved skud på mål eller ved boldtab, skal løbe retur og være målmand.



23 Match-spil – Kampe på ét mål
 
Hvem vinder dette spil og undgår forsvaret?

 
Et af holdene starter i forsvaret og de andre hold i angrebet. Når et hold ikke får scoret, bliver 
de skiftet ind i forsvaret. Man spiller først til fem mål.

I figuren herunder er der vist et eksempel på tre hold, hvor der spilles fem mod fem. Et hold 
står i kø, mens de to andre hold spiller mod hinanden.

Variation:
 • Hvis man ikke ønsker et overtalsspil, så spil tre mod tre og med fast målmand.
 • Afgræns spilområdet med kegler midt på buen.

 
Det skal ikke være sjovt bare at stå i forsvaret!

 



24 Den gamle taktiker – 3-1-forsvar 
 
Find din indre taktiker frem. Nu skal der tænkes håndbold. 

 
Savner du det taktiske spil, så er der rig mulighed for at udvikle nye og spændende taktiske 
tiltag og spilformer i Five-a-side Håndbold. 

Opdækning med et 3-1-forsvar  
Hvordan dækker man 3-1-forsvar i Five-a-side Håndbold? Eksperimentér med den rette for-
mation. Et bud: 

Den fremskudte etters opgave er at skære banen, så bolden ikke kan spilles på tværs. Manden 
under etteren skal hele tiden med i boldsiden og dække backen op. De tre bagerste skal arbejde 
helt vildt i boldsiden, så der hele tiden står en forsvarsspiller over for boldholderen. Etterens 
opgave er at sænke farten på boldomgangen, så de tre bagerste hele tiden kan nå at komme på 
plads. 

Angreb mod et 3-1-forsvar  
Hvordan løser man opgaven som angrebshold, når man står over for et utroligt bevægeligt 3-1 
forsvar? 

Prøv selv på forskellige måder: tre gange tre minutter. Angreb og forsvar bytter efterfølgende.



25 Den gamle taktiker – Presspillet
 
Kan I huske når man lavede den helt rigtige aflevering? 

1. Opstil to forsvarsspillere mellem to kegler midt for målet. 
2. Bolden placeres ved venstre back, som spiller den ned til fløjen. Fløjen er passiv spiller i 

denne øvelse. 
3. Herefter skal backen komme i løb på en aflevering fra fløjen og gå i rummet mellem keg-

len og ydersiden af forsvarsspilleren. 
4. Hvis backen ikke kan komme til en afslutning, skal bolden spilles videre til centerspiller-

en, som står over for en lignede situation. 
5. Når bolden kommer over til højre back, skal der afsluttes. Der må ikke spilles retur i 

øvelsen.
6. Forsvarsspillerens opgave er at forhindre mål ved bolderobringer og paradespil. Husk at 

skifte side midt i øvelsen.

 
Variation:  
Der kan ændres på afstanden mellem keglerne, så pladsen øges eller mindskes. 

Sæt en yderligere forsvarsspiller ind i øvelsen samt en stregspiller, der kan skære banen med 
en screening. Det gør, at øvelsens sværhedsgrad forøges.  



26 Den gamle taktiker  
– Centerkryds - 2 mod 1
 
At koordinere et centerkryds og dermed komme til en bedre målchance er side et i 
håndboldens A-B-C.

 • Opstil en forsvarsspiller som vist på figuren.
 • Centerspillerne kommer i løb og angriber forsvarsspilleren på kant samtidig med, at angri-

beren er skudfarlig.
 • Lidt efter kommer backen i høj fart i et krydsløb bag om centerspilleren, modtager bolden 

og afslutter.

 
Succes: 
At det angribende par får forsvarsspilleren ud af balance, og backen kan komme på kant og 
afslutte i høj fart. Centerspillerne skal være målsøgende og må selvfølgelig gerne skyde eller 
lave gennembrud.

Variation: 
Det er oplagt at lave øvelsen om til tre mod to-spil, hvor der bliver en afleveringsmulighed 
yderligere. Man kan slutte af med at spille tre mod tre, hvor man skal starte med et center-
kryds og derefter frit spil.



27 Five-a-side Håndbold  
– Straffekonkurrence 
 
Det er nervepirrende at skyde straffe, men i Five-a-side Håndbold er det ekstra 
nervepirrende, da du kan sende en medspiller på en ekstra løbetur! 

 
Del spillerne i to hold og opstil dem som vist på figurerne samt placér en kegle midt på ba-
nen. Alle spillere har en Five-a-side Håndbold i hånden. Placer en måldommer i hver ende, 
der tæller målende højt og tydeligt, så hele hallen kan følge med i scoringerne.

Konkurrencen starter på et signal, hvor de to forreste spillere løber ind til keglen, og vender 
ned mod modstanderens mål. Efter keglen har hver spiller en dribling og derefter skal der 
falde en afslutning. Hvis førstemanden scorer, løber næste mand ligeledes ind mod keglen 
og fortager en afslutning. Derimod hvis førstemanden brænder, skal næste mand ned og 
røre holdets baglinje, inden vedkommende må løbe ind mod keglen og videre til en  
afslutning.

Sådan forsættes spillet til der er fundet en vinder. Man spiller til 20 scoringer.

Lad det bedste hold vinde.



28 3. halvleg – Six-pack 
 
Når du hele vejen igennem denne øvelse, kan det ikke anbefales at starte forfra. 

 
En vigtig del af håndbold er omklædningsrummet! Det er her, de sjove historier bliver fortalt, 
og man drikker en velfortjent øl og evaluerer træningen.  

1. Den ulovlige… Øl i omklædningen. 
2. Den lidt dyre… Øl i cafeteriet. 
3. Den hyggelige…. Øl og mad i cafeteriet. 
4. Den, hvor du er nødt til at skrive hjem… 
5. Den, hvor du er nødt til at ringe hjem… 
6. Den, hvor du ikke kommer hjem… Frarådes! 

I skal huske at hygge jer efter Five-a-side Håndbold!




