
Den gode instruktør
Du er et forbillede og det sociale centrum for dine holdkammerater som 
instruktør. Derfor er det godt at vide, hvad der skal til for at være en god 
instruktør.

Fleksibilitet som instruktør
I kan skiftes til at være instruktør til Håndboldfitness eller måske deles 
om træningen, så én står for opvarmning, én for styrke og én for spillet. 
Måske er der også én der står for det sociale – rødvinsaftener, gril party 
eller tilmeldingen til motionsløb.

Træningen
• Deltagerne skal motiveres til at 

opnå en effektiv træning, der pas-
ser til deres fysiske niveau. Brug 
Borg-skalaen fra træningskortene, 
så deltagerne kan justere deres 
indsats.

• Lav en alsidig træning, som både  
udfordrer hoved og krop. Og så 
skal det være sjovt og socialt.

Efter træningen
• Man husker altid slutningen bedst. Lav derfor noget sjovt eller noget, 

der binder holdet sammen til sidst, så motivationen er i top til næste 
træning.

• Skab en social ramme om træningen – måske drikker I en cola eller går i 
bad sammen efter træning.

• Husk deltagerne på næste træning. Brug evt. en Facebook-gruppe til at 
planlægge træningerne og løbende tilmelding.

Velkomst
• Byd altid ordentligt velkom-

men, så deltagerne kan mær-
ke, at deres tilstedeværelse er 
vigtig.

• Sørg for at nye føler sig vel-
komne og bliver introduceret 
til holdet – både det sociale 
som at gå i caféen efter træ-
ning og det træningsmæssige.
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Minut Træning 1 Minut Træning 2

1-20 Løbe/gåtur udenfor 1-10 Opvarmning af led og store 
muskelgrupper

25-40 Cirkeltræning i hal 10-20 Boldspil med fokus på puls

40-60 Totalhåndbold 20-60 Totalhåndbold på bane 1 og 
cirkeltræning på bane 2

Den 
komplette 

træning
Boldspil

Styrke-
træning

Konditions-
træning

Det gode træningspas

Redskaber: Bløde bolde, grøn streetbold eller gul Five-a-side Håndbold.  
Mangler I opstregning i hallen, så brug malertape. Til styrketræningen  
kan bruges træningskort, karklude, elastikbånd, stepbænke eller bare 
deltagernes egen kropsvægt.  

Træningens forløb

Håndboldfitness er alt det  
bedste fra en håndboldtræning
Men vi har taget de hårde tack-
linger ud og sat den bløde bold i 
spil.
Tidsforbrug En effektiv træning 
kan gennemføres på en time.
Sted: På en del af halgulvet, 
udendørs, hallens fitnesslokale, 
en gymnastiksal– ja, stort set 
alle steder. 

Sammensæt træning på den måde, som motiverer dine deltagere. 

Her er to modeller:
Det er kun fantasien, der sætter grænser for træningens forløb – så  
længe du holder fokus på, at deltagerne har det sjovt, mens de træner.
Kombinér gerne boldspil med konditions- og styrketræning.
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Håndboldfitness skal være sjov og effektiv motion for alle, der deltager. 
Med Borg-skalaen kan hver instruktøren tilpasse øvelsen til hver enkelt 
deltager ved eksempelvis at justere på antallet af gentagelser, farten eller 
tiden med aktiviteten til sit fysiske niveau.

Det betyder, at den toptrænede håndboldspiller og nye motionist med 
bonuskilo kan træne sammen i Håndboldfitness.

Borg skala er en beskrivelse  
af den ”oplevede graf af 
anstrengelse”. Tallene kan 
næsten direkte referere til 
pulsslag, hvis man sætter et 
0 på ”Borgtrinnet”

Træn på dit niveau – Brug Borg-skala

Borgtrin Oplevelse Træningseffekt

6 Hvile Ingen

7
Det føles meget let

Svært at mærke 
forskel 

på niveauerne

Opvarmning/
nedvarmning

8

9

10

11 Du kan mærke, 
at du træner 

- men det er slet 
ikke hårdt

Sundhedseffekt
- men kræver  

lang tid
12

13

14 Snakkegrænsen
Du kan snakke, 
men sætninger 
bliver afbrugt af 

åndedræt

Kondition og 
sundhed for de 

fleste15

16 Hyperventilation
Du puster kraftigt 
og kankun svare 
med enkelte ord

Effektiv kondition
- men hård 

 træning17

18 Udmattelse
Få minutter eller 
sekunder til at du 

må stoppe

Præsentations-  
og sprintevne19

20

Overvej hvilke dele af 
øvelsen du kan justere på, 
så deltagerne opnår det 
rette aktivitetsniveau, som 
udfordrer deres kondi og 
dagsform.

Præsentér måske Borg- 
skalaen for deltagerne, så 
de selv kan være med til 
at justere på intensiteten i 
øvelserne
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Opvarmning 1  
(10 min.)
3 min. let løb til musik,
3 min. sving med 
arme og rotationer i 
overkroppen og 4 min. 
med træningskortet 
”Stoledans”.

Opvarmning 2  
(15 min.)
5 min. med trænings-
kortet ”Verdens bed-
ste opvarmningsleg”, 
5 min. med trænings-
kortet ”Stafet” og 5 
minutter med lette 
styrkeøvelser.

Opvarmning 3  
(20 min.)
5 min. ”Walking  
Handball”, 5 min.  
”Totalhåndbold” og  
10 minutter ”Trefilov”. 

De tre spil findes på 
de grønne trænings-
kort.

Den gode opvarmning
Opvarmning – Hvorfor?
En god træning starter med en god opvarmning, så kroppen er klar til at 
yde samtidig med, at hovedet er klar til at have det sjovt og træne effektivt. 
Instruktøren kan under opvarmningen fornemme, hvor deltagerne er på 
dagen – er de klar på at give den gas eller skal de have den bløde behand-
ling?

Opvarmning – Hvordan?
Opvarmning behøver ikke at vare længere end 10-12 minutter, når der  
er fokus på at få fat på de store muskelgrupper og led, der skal bruges i 
træningen. Brug lette udgaver af lege og styrkeøvelser fra trænings- 
kortene til at sammensætte en god opvarmning.

Opvarmning – Hvem?
Tilpas indholdet efter deltagerne og deres fysiske form og formåenhed.  
Er det unge eller ældre? Har deltagerne nedsat fysisk funktionsevne eller 
er de klar på lidt af hvert? Her er tre forslag til forskellig opvarmning:

Idé: Hav fokus på det sociale og mange smil under opvarmningen, 
så I får en god opstart på træningen.
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Organiseringen af træningen

• Makkertræning 
Hele holdet laver de samme øvelser samtidig i par. Instruktørerne har 
bestemt enten antallet af gentagelser eller tidsintervallet for hver enkelt 
øvelse. Husk at rette og giv deltagerne motiverende kommentarer.
Træningskort: grønne og røde.

• Cirkeltræning 
Individuel eller makkertræning – 40 sekunders aktivitet 20 sekunders 
pause og skift mellem øvelser. Antallet af aktive- og pausesekunder kan 
justeres.
Træningskort: grønne, blå og røde.

• ”Dagens træningspas”
Så mange gentagelser som muligt i et bestemt tidsinterval uden pause. 
Instruktøren har udvalgt fem til syv øvelser, som skal udføres inden for 
15-20 minutter. Hver deltager kan sætte sit eget mål for, hvor mange 
gentagelser den enkelte skal tage af hver øvelse indenfor tidsrammen. 
Brug evt. de blå træningskort, som har forslag til gentagelser.
Træningskort: grønne, blå og røde.

Fysisk fokuspunkt
• Deltagerne skal ikke lave øvelser, hvor de føler ubehag eller smerte.
• Vær opmærksom på, at led og kropsholdning er i korrekt position i  

udførelsen af øvelserne.
• Kend dine deltagere, så du kan presse dem på den rigtige måde.

Den gode styrketræning77



Hvorfor – Den gode aflevering? 
Håndbold er et holdspil og derfor 
er det også sjovest, når alle kan 
kaste og gribe. Det er vigtigt at 
træne den gode aflevering, når 
man skal lave spil og aktiviteter 
med bold, hvor pulsen skal op – 
også selv om man er voksen.

Hvordan – Den gode aflevering?
Et makkerpar står overfor hinan-
den med ca. 2 meters afstand. 

• Kastearmen med bold føres 
bagud, så overkroppen roterer 
med. 

• Underarmen er lodret – over- 
armen er vandret – albuen er 
over skulderhøjde.

• Modsatte fod er placeret forrest, 
underkroppen bliver i udgangs-
positionen. 

• Armen føres frem således: først 
overkrop, så skulder, så albue, 
så hånd, så bold. 

• Armen skal føres helt foran  
brystet, når bolden er sluppet.

Rotationen og armens position er 
vigtig i forhold til præcision og at 
forhindre skader. 

Gør det rigtig sjovt
Tag tre-skridtstilløb, når I kaster.

Sid på gulvet over for hinanden og 
hav fokus på rotationen i over-
kroppen og armens position – kan 
også gøres med siden til hinanden.

Øv også brugen af håndled ved 
at kaste bag om ryggen, bag om 
nakken under benene.
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Håndboldfitness handler om at kombinere forskellige 
træningsformer med håndbold med bløde bolde.  
Det kan være med totalhåndbold eller five-a- 
side håndbold, eller bare småspil som parti- 
bold. I sig selv er spil på små baner effektiv  
motion, da både udholdenhed, muskelstyrke  
og højintensiv træning forenes i spillet. 

Der er forskellige parametre, som vi kan  
skrue på, så deltagerne oplever en succes  
med spillet samtidig med, at den effektive  
motion opnås. Det kan spil hjulet hjælpe  
med.

Brug spilhjulet i træningen
Både når I spiller totalhåndbold, five- 
a-side håndbold og andre småspil kan  
spilhjulet bruges. 
Du skal som træner forholde dig til hvordan 
dynamikken i spillet ændres, når forskellige 
elementer i spilhjulet forandres. 

Dynamikken betyder:
• Farten i boldomgang og spiller – skal 

passe til spillernes form og boldøje.
• Antallet af aktioner (mål/afleveringer) 

per spiller – gerne mange.
• Succesoplevelsen fx mål, vellykkede 

afleveringer og bolderobringer. 

Eksempler:
1. Mange dygtige boldspillere:
-  Her kan færre spillere på banen give 

mere fart og flere aktioner (box 5). 
-  En større bane kan udfordre spillerne 

(box 3). 
-  Flere skift i spillet kan give udfordringer 

for hjerne fx Bonusspillet på kort num-
mer 90 (box 4).

-  Hold målmanden på mål i angrebene, 
så der kommer flere dueller mellem 
forsvarsspiller og angrebsspiller (box 4).

Det gode håndboldspil

2. Mange nye boldspillere:
- Flere spillere kan sætte tempoet ned og 

give flere afleveringsmuligheder (box 5). 
- Lav banen mindre, så den er lettere at 

overskue (box 3). 
- Brug en mindre bold, måske streetbol-

den frem for five-a-side bolden (box 1).
- Lav få skift i spillet, så flere kan nå at få 

succes (box 4). 
- Lav særregler fx at forsvaret skal røre 

målfeltet før de må forsøge at erobre 
bolden (box 4).

Spilhjulet kommer fra bogen ”Boldspil og Motorisk 
indlæring” af Jacob Wienecke udgivet i 2015.

BOLD
- Form
- Størrelse
- Antal

MÅL
-  Form
-  Størrelse
-  Antal
-  Placering

BANE
-  Størrelse
-  Form
- Underlag

BETINGELSER
-  Regler
  -  Inde eller ude
   -   Med eller uden 

     verbal kommuni- 
             kation

SPILLERE
       -  Antal
       -  Fordeling
       -  Funktion

Box 5 Box 2

Box 1

Box 4

Box 3

Spil med særligt 
fokus på:

Fysiske ... Sociale ...  
Tekniske ...  
Psykiske ...

... elementer
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Balance og mave
Øvelsen
Sid på rumpen, så ben og 
overkrop danner et V.

Hold balancen her mens 
bolden kastes til og fra 
makker – Brug både en og 
to hænder.

Justering
Sæt benene i gulvet med bøjede 
knæ og læn dig længere bagud for 
at fastholde spændingen i maven.

Lav øvelsen dynamisk, så man 
lægger sig ned på ryggen, når bol-
den er kastet og rejser sig op igen.

Fysisk fokuspunkt 
• Sug navlen ind mod rygsøjlen.
• Lav en lige ryg ved at rulle  

skuldrene væk fra ørene, så 
du ikke krummer overkroppen 
sammen, men har en aktiv og 
lige ryg.

• Undgå at svaje i ryggen ved at 
vippe halebenet ind under dig, 
mens du sidder på gulvet.
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Guns med bold
Øvelsen
Stå to og to over for  
hinanden.

Begge makkere griber fat 
om den grønne streetbold.

Den ene placerer hænderne 
ovenpå og nedenunder – 
den anden placerer hæn-
derne på boldens sider.

Den ene trækker, mens den anden holder igen, og omvendt således at 
både for- og bagsiden af overarmene aktiveres.

Det er en makkerøvelse, hvor det gælder om at give sin makker den rigtige 
modstand, så han/hun bliver udfordret styrkemæssigt. 

Justering
Gør det til en konkurrence, hvor 
det handler om at trække bolden 
ud af hænderne på den anden.

Fysisk fokuspunkt 
• Sug navlen ind mod rygsøjlen.
• Lav en lige ryg ved at rulle  

skuldrene væk fra ørerne, så 
du ikke krummer overkroppen 
sammen, men har en aktiv og 
lige ryg.

• Bøj let i knæene.
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Squat med bold
Øvelsen
Stå to og to over for  
hinanden med afstand  
på en meter eller to.

Boldholderen squatter, 
mens bolden trækkes  
tilbage over hovedet.

Bolden afleveres, idet, man 
kommer tilbage til stående 
position. Makkeren gen- 
tager øvelsen.

Justering
I kan også bruge øvelsen statisk, 
hvor begge sidder i squat og ka-
ster bolden i 
et bestemt tidsrum eller X antal 
gange.

Fysisk fokuspunkt
• Sug navlen ind mod rygsøjlen.
• Undgå at svaje i ryggen ved at 

vippe halebenet ind under din 
krop.

• Hold brystet højt, så du ikke 
falder sammen i det, du bukker 
knæene.

• Sørg for at knæene er i en natur-
lig position, hvor de peger i sam-
me retning som tåspidserne.
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Lunges med bold
Øvelsen
Stå to og to med siden til 
hinanden med afstand på 
en meter eller to.

Boldholderen træder frem 
med det ene ben og bøjer i 
knæet, roterer i overkrop-
pen mod sin makker og 
afleverer bolden. 

Herefter kommer man tilbage til stående position. Makkeren gentager 
øvelsen, når bolden modtages.

Justering
I kan også bruge øvelsen 
statisk, hvor begge står i 
lunges og kaster bolden i 
et bestemt tidsrum eller 
X antal gange. Stadig med 
rotation i overkroppen.

Fysisk fokuspunkt
• Sug navlen ind mod rygsøjlen.
• Undgå at svaje i ryggen ved at vippe 

halebenet indunder din krop.
• Hold brystet højt, så du ikke falder 

sammen, når du bukker knæene.
• Husk at holde albuen over skulder- 

højde, når bolden skal afleveres.
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Stærk ryg

Øvelsen
Læg jer to og to ved siden af hinanden med ca. en meters afstand.  
Bolden placeres på ydersiden af den ene makker.

Bolden trilles nu ind under eget bryst og makkerens bryst.  
Makkeren stopper bolden på ydersiden af egen krop. 

Øvelsen gentages.

Justering
Løft også benene, når brystet  
løftet og spænd op i baglår og 
baller.

Hvis man ikke kan løfte brystet 
højt nok, kan man også udføre 
øvelsen over for hinanden.

Fysisk fokuspunkt
• Sug navlen ind mod rygsøjlen.
• Kig skråt fremad ned i gulvet,  

så nakken er en naturlig for- 
længelse af rygsøjlen.
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Det er vigtigt at have en stærk core, så I kan udføre jeres øvelser rigtigt og undgå 
overbelastninger. Samtidig kan en stærk core kan også redde jer ved et uventet 
skub, når I spiller. 
Øvelsen 
Brug bolden som redskab, da det gør det sjov og er med til at udfordre balance og 
styrke. Når I bruger bolden, er det et godt udgangspunkt at så i høj planke, altså på 
håndfladerne. Husk at være stabil i hofterne, så spillerne ikke svinger for meget, når 
bolden sendes afsted.
Fysisk fokuspunkt
I høj planke skal spillene presse hele håndfladen ned mod underlaget, så der er 
mindst mulig belastning på håndrodden. 
Hold ryggen lige - undgår at svaje eller krumme i lænden. Træk evt. halebenet ind 
under dig.
Træk skulderbladene fra hinanden ved at spænde i den øverste del af rygge.
Sug nalvlen ind mod rygsøjlen.
Ved sideplanke, skyd hoften op imod loftet.
Justeringer
Har spillerne overbelastning af håndleddene, så kan spilleren ligge på underarmene 
frem for håndfladerne. 
Sæt knæene i gulvet, ind til du er stærk nok til at bære hele kroppen på hænder/
underarme og tårspidser. Sæt det nederste knæ i gulvet ved sideplanke og lad 
underbenet ligge bagud.

Planken med bold

Stå i sideplanken og kast bolden til  
hinanden. Hvis præcision mangler, så  
kan bolden også trilles.  

Stå over for hinanden og tril bolden til 
hinanden. Kan også gøres med fødder-
ne mod hinanden, så bolden skal trilles 
gennem begge spilleres ben.
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Five-a-side Håndbold
Five-a-side Håndbold følger 
de almindelige håndbold-
regler - dog med 10 enkle 
særregler, som du lynhurtigt 
lærer. 

1. En Five-a-side håndboldkamp  
afvikles på reduceret banelængde  
(ca. 26 x 20 m).

2. Der spilles med den gule Five-a- 
side Håndbold.

3. Forsvarsspil må ske ved bold- 
erobring 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 fastgøre modstanderen  
– man kan også spille helt uden 
kropskontakt.

4. Målmanden skal ikke bære  
særlige kendetegn.

5. Hvert hold har en sidelinje til 
udskiftning.

6. Bolden gives op fra mål.  
Ved mål fløjter/pifter en spil- 
vejleder bolden i mål, hvorefter 
spillet er i gang igen.

7. Den fungerende målmand må 
ikke afslutte fra eget felt.

8. Kampen startes med et opgiver-
kast 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 5 spillere 
på banen ad gangen, og et hold 
består af 5 til 8 spillere

Find selv frem til den helt optimale 
måde at spille på hos jer.
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Totalhåndbold – for voksne
Minihåndbold, håndbold på tværs af banen, matchspil… Kært barn har 
mange navne, men i Håndboldfitness kalder vi håndboldspillet på tværs af 
banen for Totalhåndbold – for voksne.

Hvorfor – Totalhåndbold?
Totalhåndbold er et spil med 
mange afleveringer og aktioner 
for den enkelte spiller – derfor 
er det sjov og effektiv træning. 
Test af spillere i Totalhåndbold 
viser, at spillernes puls ligger  
på 80% af max eller derover i 
50% af tiden. 

Dine spillere skal altså befinde 
sig omkring 14 og opefter på 
Borg-skalaen 50% af tiden.

Hvordan – Totalhåndbold?
• 4 spillere per hold – resten af spiller-

ne er klar til at skifte ind på målet.
• Målmanden går med i angrebet.
• Udskiftning ved skud på mål ud over 

nærmeste sidelinje – indskiftede 
spiller løber på mål.

• Ingen eller lille kropskontakt – kan 
aftales indbyrdes på holdet.

• Bolden gives op fra mål. 
• Ingen skud på mål før det angribende  

hold er over midten.
• Spil med grøn streethåndbold eller 

gul Five-a-side Håndbold.

Skru på intensiteten
Totalhåndbold er sjovt, når det går stærkt – altså det maksimale tempo,  
der passer til dine deltagere. For at fremme intensiteten kan du gøre 
følgende:

• Spil med færre spillere end 4 – det giver flere aktioner til den enkelte og 
er godt, hvis man er mange tidligere håndboldspillere til træning.

• Hav nye bolde klar i nettaget, så man hurtigt kan igangsætte spillet. 
• Frem for en udskiftning ved skud på mål, så skal afslutteren ned og stå 

på mål. 
• Brug de forskellige variationer af Totalhåndbold på de grønne trænings-

kort
Det er kun fantasien og lysten, der sætter grænser for Totalhåndbold.
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Walking Handball er lav- 
intensiv håndbold - helt i 
tråd med samfundstrenden 
om ”slow living”.  
Sæt tempoet ned og  
nyd livet - med håndbold. 

Walking Handball – Totalhåndbold

Hvorfor - Walking  
Handball?
Walking Handball egner  
sig godt til 60+ eller 
spillere med skader og 
funktionsnedsættelse. 
Det er også det perfekte 
opvarmningsspil til en 
god start på træningen. 
Dine spillere skal være 
mellem 10 og 13 på 
Borg-skalaen.

Hvordan - Walking Handball?
Tag udgangspunkt i de almindelige regler 
for Totalhåndbold med følgende justeringer:
• Al bevægelse foregår i hurtig og dynamisk 

gang. Én fod skal hele tiden have kontakt 
med underlaget.

• Fire spillere per hold som udgangspunkt.
• Målmanden er med i angrebet 
• Udskiftning ved skud på mål ud over 

nærmeste sidelinje - indskiftet spiller går 
på mål.

• Der må først afsluttes, når alle angrebs-
spillere er over midten.

• Ingen forsættelig kropskontakt.

Gør det rigtig sjovt med tre simple regler
Touch opdækning: Hvis en angrebsspiller med bold berøres af en  
modstander, går bolden over til modsatte hold.

Forfra: Scoring mellem målvogterens ben nulstiller modstanderholdets 
score.

Dobbelt scoring: Trick-scoring eller stolpe-ind tæller dobbelt.
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Kan I få pulsen lige så højt 
op som den legendariske 
russiske træner Trefilov? 
Med det her spil kan I i 
hvert fald forsøge.

Vi skal op og ramme 12-15 
på Borg-skalaen.

Trefilov – Totalhåndbold

Hvordan – Trefilov?
• Spillerne deles i tre hold per 

bane.
• Det udesiddende hold laver  

fysisk træning, som er bestemt 
af træneren – brug trænings- 
kortene til inspiration.

• Det hold, der scores imod, udgår 
med det samme, og det ude- 
siddende hold kommer på banen.

• Der laves øvelser på sidelinjen til 
der igen scores.

Skru på intensiteten
Spillerne skal være ekstra skarpe 
for at huske at komme ind og  
ud af banen ved scoring. Det 
giver ekstra intensitet, hvis der 
udvælges en indpisker på hvert 
hold, der holder medspillerne til 
ilden – Holdets Trefilov!
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I Bonus giver en scoring en 
ekstra målchance – hvis 
man er hurtig nok.

Vi skal op og ramme 12-15 
på Borg-skalaen.

Bonus – Totalhåndbold

Hvordan – Bonus?
• Spillerne deles i to hold per bane.
• Når der scores, får holdet en ny  

chance for angreb i modsatte ende.
• Målscoren henter bolden i målet, 

mens det forsvarende hold forsøger 
at nå til den modsatte ende og gen-
optage forsvaret.

• Efter bonus-skudforsøg overgår 
bolden til det modsatte hold, scoring 
eller ej.

Skru på intensiteten
• Ved scoring kan alle  

modstandere tage en  
armbøjning før de må  
løbe ned og forsvare.

• Man må først forsøge at 
score, når alle angrebs- 
spillere er over midten.
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Er I mange til træning? Så 
er Happy svaret, men I skal 
holde tungen lige i munden.

Vi skal op og ramme 11-13 
på Borg-skalaen. Vi kan 
mærke træningen, men 
hovedet følger med.

Hvordan – Happy?
• Der spilles på to totalhåndbold-baner 

ved siden af hinanden. Hvis der ikke 
er streger ”nok” i hallen, så kan banen 
dannes af kegler eller streges op med 
malertape.

• Spillerne deles i to store hold  
(8 til 12 spillere).

• Det ene hold har målene i højre side, 
det andet hold i venstre side.

• Udskifterne står mellem de to baner.
• Der skiftes ud efter skud på mål, 

men udskifterne kan komme i spil på 
begge baner.

Du ska som udskifter være opmærksom, 
da du kan blive skiftet ind på begge baner.

Skru på intensiteten
Når der scores, skal mål-
scoren råbe holdets point 
højt. Glemmer man at råbe, 
går målscoren i nul og  
holdet starter forfra.
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Har I et hold, der består 
af garvede håndboldfolk 
og helt nye spillere, så 
brug Duellen til at skabe 
et håndboldspil, hvor alle 
bliver udfordret.

Vi skal op og ramme 14-17 
på Borg-skalaen.

Hvordan – Duellen?
• Hver spiller finder en direkte mod- 

stander på det andet hold, og de  
følger hinanden gennem hele spillet.

• Når ens direkte modstander skyder på 
mål, går begge spillere ud og to nye 
direkte modstandere kommer ind.

• Man kan aftale med sin modstander, om 
I spiller med mere kropskontakt, end det 
er udgangspunktet i Totalhåndbold.

Skru på intensiteten
Når man scorer, kan  
man give sin direkte  
modstander en ”straf”. 
Brug træningskortene  
som inspiration.
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Få dybde i spillet og en 
ekstra spilstation med en 
bande på baglinjen.

Vi skal op og ramme 13-15 
på Borg-skalaen.

Hvordan – Bande?
• En spiller placeres på baglinjen ved 

modstanderens mål.
• Herefter kan man spille med 3 eller 4 

spillere på banen.
• Bolden skal afleveres til ”banden” 

inden der kan afsluttes.
• Banden må ikke bevæge sig med bold.
• Ved afslutning skifter man med  

”banden”, der løber i marken.

Skru på intensiteten
Banden kan skyde på  
mål og er ikke kun en  
afleveringsstation.

Banden kan flyttes ud  
på sidelinjen.
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Æd jeres modstander med 
holdets udholdenhed. Det 
er hårdt, sejt og der er ga-
ranti for sved.

Vi skal op og ramme 15-20 
på Borg-skalaen.

Hvordan – Kannibal?
• Spillerne deles i tre hold.
• Holdet der scorer første gang, 

bliver på banen, det andet 
hold skiftes ud.

• Målene tælles løbende – det 
hold der først når 10 scoringer 
vinder. Herefter kan de to  
resterende hold spille om  
2.- og 3.-pladsen.

Skru på intensiteten
Hvis én scoring ad gangen er for 
hurtig, kan I skifte ved to scoringer 
eller flere.

Man kan også vende udskiftningen, 
så det hold der scorer skiftes ud. 
Det vil øge intensiteten i spillet.
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Stafetter giver med garanti 
smil på læben og bringer 
konkurrencegenet frem 
hos spillerne. Der er tusind 
varianter af stafet, så det er 
bare om at bruge fantasien. 
Her er nogle forslag: 

Styrke
• Lunges – Man lader 

bolden skifte hånd under 
benet hver gang man 
tager et skridt frem-
ad. Når benene samles 
skifter bolden hånd over 
hovedet.

• Krabbegang – Man skal 
balancere bolden på ma-
ven mens man bevæger 
sig på hænder og fødder.

• Kravlende bjørn – Man 
kravler på tåspidser og 
hænder så overkroppen 
er helt tæt på gulvet.

Puls
• Løb – Lav forskellige løbevarianter:  

Høje knæ, sidestep, gadedrengeløb mm.
• Forhindringsbane – Man skal løbe 

gennem hulahopringe, spring over for-
hindringer, løbe zigzag om kegler eller 
kravle over og under forhindringer.

• Holdstafet - Holdet står på en række 
med spredte ben. Bolden trilles fra for-
rest til bagerste mand. Bagerste mand 
løber op foran. Første hold der krydser 
målstregen med hele holdet har vundet.  
To varianter kan være: 
1) Man løber zigzag mellem sine  
holdkammerater 
2) Alle holdkammerater lægger sig på 
maven, så man skal hoppe over.

Justering
• Antallet af spillere på holdet afgør aktivitetsniveauet for den enkelte.
• Længden på banen.
• Lav en øvelse ud og spurt hjem.
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Partibold er godt til at få 
pulsen op samtidig med, at I 
træner bevægelse og boldøje. 
Det handler om at løbe sig fri 
og spille sammen. 

Partibold

Hvordan – Partibold?
Definér banen, hvor I skal spille. 
Den kan markeres med kegler 
eller brug eksempelvis badmin-
tonbanen. Spil udenfor hvis vejret 
er til det. 

• Del to hold per bane med 2-5 
spillere på hvert hold.

• Et hold scorer ved at lægge  
bolden i en bestemt zone – ek-
sempelvis mellem de to bager-
ste streger på badmintonbanen.

• Man må tage tre skridt med 
bolden, herefter skal der  
afleveres – spil også helt  
uden skridt med bold.

Man kan ligge mellem 11-16 på 
Borg-skalaen, når man spiller 
partibold.

Skru på intensiteten
Gør banen større eller mindre for 
at tilpasse spilaktiviteten – både 
for afleveringer og bevægelse. 
Hvis der er mange ældre eller spil-
lere med skader kan banen være 
lille. Hvis spillerne er fitte og klar 
til at løbe, så gør banen større.

Juster reglerne, så man skal 
aflevere bag ryggen, med den 
modsatte hånd, at alle skal have 
haft bolden inden scoring – brug 
fantasien.

I kan også spille med en ”bande-
spiller” på siden af banen, som er 
med holdet i angreb, eller ”mand 
over midt” så personen kun kan 
deltage når der skal angribes – 
eller forsvares. 
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Opvarmning danner grund-
laget for en god træning. 
Det er vigtigt at få gang i 
kroppen, hjerne og grinet. 

Stoledans – Kom godt i gang

Hvordan – Stoledans?
• Bolden – Bolde, der kan hoppe, 

kan bruges, hvis I vil spille alene 
ved at drible rundt. Streetbolde 
bruges i par, så I bevæger jer 
rundt på banen, mens I afleverer.

• Sæt stole eller kegler op rundt 
på banen – antallet skal være én 
mindre end antallet af deltagere 
eller par.

• Nu bevæger deltagerne sig  
rund mellem kegler/stole, mens 
musikken spiller. 

• Når musikken stopper, skal man 
i par eller enkeltvis finde en ledig 
kegle eller stol. 

• Dem der står tilbage uden  
kegle/stol, går til sidelinjen,  
hvor styrkeøvelser udføreres 
indtil vinderen er fundet.  
Brug træningskortene til at vise 
hvilke øvelser, der skal laves.

• Efter hver runde fjernes en  
kegle eller stol.

Tip
Hvis der ikke er adgang til musik, 
kan instruktøren bruge en fløjte i 
stedet.
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Kongen over alle stafetter 
er Tre på stribe, hvor delta-
gerne skal bruge hovedet 
og benene samtidig.

Lidt mere Stafet – Tre på stribe

Hvordan – Tre på stribe
• Sæt ni kegler op for enden af 

banen, så de danner en firkant 
med tre rækker på hver led, 
altså et kvadrat. 

• Hvert hold har tre overtræk- 
trøjer i hver deres farve.

• Nu gælder det om først at få 
”Tre på stribe” ved at løbe ned  
til keglerne og lægge sine over-
trækstrøjer på en kegle, en ad 
gangen. 

• Man må ikke flytte det andet 
holds trøjer.

• Hvis man ikke har tre på stribe, 
når trøjerne er fordelt, må man 
begynde  
at flytte på dem.

Gør det rigtig sjovt
Holdkammeraterne skal stå med 
ryggen til, mens de venter til de 
bliver deres tur – så skal hovedet 
virkelig bruges.

Hvert hold får en bold, der kan 
drible, så man skal drible frem og 
tilbage fra keglerne. 

Man skal løbe på forskellig måde 
frem og tilbage fra keglerne.
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Sæt gang i pulsen og de 
små grå med Quizbold.

Quizbold

Hvordan – Quizbold?
• Del spillerne i to hold.
• Det gælder om at opnå 10 afleveringer.
• Hver gang bolden kastes, skal spille-

ren sige en ting inden for en bestemt 
kategori f.eks. europæiske hoved- 
stæder, Disney-figurer eller grøn- 
sager. 

• Hvis man siger noget forkert, ikke 
siger noget eller gentager noget der 
er blevet sagt tidligere i runden går 
bolden over til det andet hold.

• Det forsvarende hold skal forsøge  
at erobre bolden ved at bryde  
afleveringerne. 

• Bliv ved indtil I ikke har flere idéer  
til quizkategorier.

Gør det rigtig sjovt
Man skal bevæge sig rundt 
med en makker i hånden – 
det gør at man skal være 
opmærksom på den andens 
bevægelser. 

Brug forskellige løb – kap-
gang, gadedrengeløb, hinke, 
høje knæ. Det giver altid 
smil på læben med gakkede 
gangarter. 
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Vi kender allesammen  
stikbold eller dødbold – 
Verdens bedste opvarm-
ningsleg er lidt sjovere.

Verdens bedste opvarmningsleg

Hvordan – Verdens bedste opvarmningsleg?
• Find alle jeres streetbolde frem og fordel dem 

ud på banen f.eks. minibanen. 

• Det er alle mod alle. 

• Man må kun skyde efter underben og fødder.

• Når man bliver ramt, udgår man kort af spillet til 
man har udført en ”straf”. Det kan være at løbe 
op til midterlinjen og tilbage, 10 armbøjninger 
eller man skal sige noget pænt om instruktøren.

• Når straffen er udført, kan man deltage i spillet 
igen.
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HÅNDBOLD-
FITNESS
 Bold, kondition og styrke


