
FIVE-A-SIDE HÅNDBOLD  
OG HÅNDBOLDFITNESS
Opvarmningsprogram og  
skadesforbyggende øvelser.



Knirkende knæ og bonus kilo  
– Skadesforbyggende og fysisk træning 

Five-a-side Håndbold og Håndboldfitness 
handler om sjov motion og fællesskab. I beg-
ge træningsformer er bolden og spillet en stor 
del af aktiviteterne, som giver anledning til 
bevægelser, som deltagerne måske ikke har 
lavet i mange år eller som er helt nye. Derfor 
er det vigtigt at kroppen bliver varmet grun-
digt op og at kroppens led og muskler løbende 
bliver styrket, så I undgår dumme skader, der 
kan tage glæde ud af træningen. 

Brug kortene på to måder
1. Opvarmning og skadesforebyggelse i et  

program:
 Hvis I bruger alle fem kort i træk, har træ-

ningsprogrammet en varighed på ca. 30 
min med fokus på opvarmning, skades-
forebyggelse og muskelstyrketræning til 
Håndboldfitness og Five-a-side Håndbold. 
Bolden er med på alle fem kort og man 
har også en makker, der gør det sjovt og 
socialt. 

2. Øvelser og temaer inden for opvarmning, 
skadesforebyggelse og styrketræning:

 Hvis I vælger at varme op på andre måder 
end hele programmet, kan de enkelte kort 
bruges som skadesforbyggende træning 
og styrketræning i løbet af en træning. Det 
kan være, når et hold venter på at komme 
på banen til Five-a-side Håndbold eller 
som en del af styrketræningen i Håndbold-
fitness.

S = Skadesforebyggende øvelse som med 
fordel kan anvendes selvstændigt, hvis fokus 
er på dette og ikke hele programmet

Tilpas træningen til dine spillere
- Styrkedelen på kort 3 kan bruges som fuldt 

styrkeprogram ved at skrue op for gen-
tagelserne, så man fx tager 3x12 af hver 
øvelse. 

- Hvis man har skadede deltagerne eller 
deltagere som ikke endnu er i form til 
dette tager de selvfølgelig bare færre 
gentagelser.

- Programmet kan også bruges som cirkel-
træning. Lav f.eks. 12 gentagelser af hver 
øvelse og gå straks videre til næste øvelse. 
Det gentages 3 gange. Pulsen holdes oppe, 
men den enkelte muskelgruppe får en 
pause undervejs. 

- Hvis man ønsker at bygge intervaltræning 
ind i programmet, kan man løbe på langs af 
hallen mellem hver øvelse (som udføres i 
et minut). Spurt evt. den ene vej, men husk 
at være ordentlig opvarmet først. 

Programmet er udarbejdet af Fysioterapeut 
Stine Lippert, Roskilde Håndboldklinik i sam-
arbejde med Bevæg dig for livet – Håndbold. 
Se uddybende videoer for yderligere instrukti-
on på www.bevægdigforlivet.dk/haandbold

I er velkommen til at kontakte Roskilde Hånd-
boldklinik, hvis I har spørgsmål til programmet 
eller generelt til skadesforebyggende træning 
og behandling. Vi kommer gerne ud i klubberne, 
kontakt os for et tilbud. Telefon: 53 62 12 88, 
mail: fysio-pro@hotmail.com. På vores face-
bookside slår vi løbende øvelser og inspiration 
op: @forebyggelseogbehandling 

God fornøjelse med træningen

Opvarmningsprogram og skadesforbyggende øvelser



Lav 10 gentagelser af hver øvelse – Instruktøren kan styre øvelsen og vise 
holdet øvelsen.
Ryg: Rund/svaj i ryggen – enten stående eller på alle fire, rotation,  
sidebøjning. 
Nakke:  Sidebøjning øre til skulder, lav halvcirkler og kig skråt op 
Hofte: 1) Udadrotation/indadrotation – Stå på et ben og løft det andet til  
90°, bøj i knæet og før først knæet indad og derefter udad. Skift ben, eller 
2) hold i makker og sving benet ud til siden og ind foran.
Skulder/ankler: Sving armene rundt 45% skråt foran næsen. Husk at skif-
te retning. Samtidig vipper deltagerne fra tå til hæl. 
Knæ: Bøj i knæene med knæet midt for foden. Lad din krop rotere hen 
over ankler og knæ. Først højre om, så venstre om. x 10 til hver side. 

Opvarmning for led 1



1.  Løb lige ud frem og baglæns retur. Begge veje med skulderrul - skuld-
rene kommer helt op til ørene.

2.  Knæløftninger og boks mod loft med arme mens I bevæger jer på 
tværs af banen.

3.  Sideløb med makker, hvor hænderne og overkrop presses mod  
hinanden . S

4.  Samme måde som nr. 3 bare med krydsløb. S
5.  To og to med front mod hinanden. Den ene slider to step skræt frem-

ad, skiftevis højre/venstre. Den anden slider på samme måde bag-
læns, og følger makkeren. S

6. Tre fods finte 1 - 2 – 3 stå 2 sek. S

Løb to og to sammen  
– på tværs af hallen
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Mave: To og to over for hinanden. 
1. Lige bøjning med kast x 16. 
2. Skrå bøjning med kast x 16. 
Bækkenbund, balder, ryg/hoftemobilitet: 
1.  Lig på ryggen og sæt en blød bold mellem 

lårene og klem. Spænd i bækkenbun-
den og rul ryggen led for led op og ned, 
Bækkenløft x 10. 

2. Vrid kroppen som en karklud. Lig på ryg-
gen med bøjede knæ, saml armene mod 
loftet og drej knæene samlet mod den 
ene side og armene modsat x10

3. Lig på ryggen og sving et strakt ben over 
modsatte ben x 5 per side. 

Planke: Begge hænder i jorden og enten på 
knæ eller tåspidser. Rul bolden til din mak-
ker over for x 10 i alt.  Spænd mave, træk 
balderne ind. 
Ryg: Lig overfor hinanden på maven. Begge 
løfter overkroppen og kigger ned i jorden. 
Bolden trilles mellem hinanden x 12.
Sideplanke: Med rotation med bold under 
modsat arm og tilbage mod loft x 8 pr.  side. 
Kan laves stående på hånd og fødder eller på 
underarm og på bøjet knæ. S
Diagonal rygbøjning: Stå på alle 4, spænd 
mave og bækkenbund, og løft modsat arm 
og ben. Vaterpas over bækken, tommelfinger 
mod loft.  

Armbøjning: evt. med bold under hånd for 
øget stabilitet. Rul bolden over til makker 
x 12 i alt. Husk at skifte hånd, hvis bolden 
bruges. S
Mountain climber: x 40, hvis maven er i 
vejen, så peg knæene ud til siden eller lav 
små bevægelser.
Skulderstabilitet: Stående overfor hinanden 
håndled mod håndled. Man skiftes til at 
presse imod og holde imod. Armen føres op 
mod loft og ned imens, husk begge sider af 
håndleddet/begge arme. Tre gange op og 
ned pr. øvelse. Langsomt. S
Squat: Meget vigtigt at knæet er lige over 
midten af foden. 
1. Boldkast til makker med to hænder x 10. 

For at udfordre stabiliteten kan I stå på 
sammenrullet yogamåtte S 

2. Squat på ét ben. Hold evt. i makker x 10. 
For udfordring kan I stå på en street- 
bold. S

Nordic hamstring: Sæt dig på knæ på en 
måtte. En makker holder fast i dine ankler. 
Lad dig falde forover, mens du holder igen i 
baglår/haser. Tag fra på gulvet med hænder-
ne og løft dig op igen. X10. God øvelser der 
forbygger knæskader.. S

Styrke/mobilitet to og to sammen 
med streetbold 
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Øvelserne kan laves hvor deltagerne hopper over en bold eller stepbæk,  
hvis de har den fysiske formåen.

Jumpsquat: 
Lige op og ned x 10 
Frem og tilbage x 10. S
Fra side til side x 10. S
Ét bens squat med hop fra side til side på et ben x 12. S
Hvis man ikke kan hoppe, kan man lave lunges lige frem og til siden eller 
gentage almindelige squats. 

Hop med retningsskift4



1. Klem bolden med fingrene skiftevis med højre og venstre hånd x 20. S
2. Pres bolden sammen med armene foran brystkassen x 10. S
3. Forholdsvis kort afstand, alm. kast til h. og v. med modsat ben forrest.  

Fokus på at have overarmen 90 grader ud fra kroppen og rotere i 
skulderen ved kast. S

4. Indkast med knæbøjning og svaj i ryggen, lige og med rotation af 
overkrop. S

5. Kast bagud. Overarm i 90 grader roter i skulder x 5 pr. Deltager/arm. S
6. Stå med siden til din makker med armen i 90 graders vinkel. Roter i 

overkroppen, så du laver en sideaflevering x 10 hø. og ve.  S
7. Øget afstand med stempelbevægelse, bagud efter kast på tæerne. 

Tre skridt og kast med modsat ben forrest x 10 hø./ve. S
8. Tre skridt hopskud, gerne med retningsskift x 10 hø./ve. S
9. Langskud med skudarm x 10, fuld halbredde, hvis muligt. S
10. Går herfra i walkinglunge og samles på midten. S

Kast to og to sammen5


