
FIVE-A-SIDE 
HÅNDBOLD 
 på gymnasiale uddannelser



1 Five-a-side Håndbold i gymnasiet  
med den gule bold
 
Håndboldundervisning i gymnasiet – uden harpiks! 

Traditionel håndbold er en folkekær og populær sportsgren. Alligevel fravælges det ofte i 
undervisningen i gymnasiet, på grund af det fysisk hårde spil, de komplekse regler og den 
hårde bold med harpiks.

Disse inspirationskort til undervisningen giver, sammen med den nye gule bold, igen 
mulighed for håndbold i idrætsundervisningen. Kortene skal gerne inspirere til nytænkning 
og kreative øvelser og spil, samt give eksempler på hvordan man kan undervisningsdifferen-
tiere i håndboldundervisningen.

Five-a-side Håndbold i gymnasiet har 
bl.a. det sigte, at alle elever opnår en 
vis succes og mærker fremgang. Flere 
af øvelserne har en legende tilgang til 
håndboldspillet, så det at spille håndbold 
bliver sjovt samtidig med det konkur-
rerende element.  

En central del af håndboldspillet er at 
være en del af et hold. Eleverne skal 
opleve, at de er vigtige for deres hold, og 
at de skal bidrage for at få tingene til at 
lykkes. Det gælder uanset ens niveau.

Spillene er tilrettelagt, så alle bliver en 
del af spillet samtidig med, at de bedste 
elever også får mulighed for at udfolde 
sig. Reglerne er simple, så eleverne selv 
kan dømme på banen.
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3 Den gule bold  
 
 
Den rigtige bold er en helt central del af at lykkes 
med håndboldundervisningen i gymnasiet. Det 
er en klar anbefaling at spille med den nye gule 
Five-a-side-håndbold, da alle kan kaste og 
gribe den uanset niveau. Bolden er udviklet til 
motionshåndbold, og man får straks lyst til at 
spille håndbold, når man får bolden i hånden. 

 
Boldens egenskaber 
Bolden er blød og har et godt greb. På den måde 
får den nogle af de samme egenskaber som en 
harpiksbold – bare uden brug af harpiks. Du kan 
øve skruebolde og lave præcise afleveringer over 
lange afstande. Endnu en fordel er, at alle kan 
være målmand, da bolden ikke gør ondt at blive 
ramt af.

Den gule bold:

- Har et greb som en harpiksbold

- Giver øjeblikkelig spillelyst

- Giver et hurtigt spil 

- Øger antallet af afleveringer

- Lægger op til ‘lækre’ mål

Bestil bolden her:   
www.bevaegdigforlivet.dk/gymnasiehaandbold

Fakta:

• Bolden vejer 300 g

•  Den er på størrelse med en 
damehåndbold (str. 2)

•  Den har et godt greb og en  
blød kerne

• Den øger succesraten på banen



4 Five-a-side Håndbold – De 10 regler 
 
 
Five-a-side Håndbold følger de almindelige håndboldregler - dog med 10 enkle særregler, som 
du lynhurtigt lærer: 

1. En Five-a-side Håndbold-kamp afvikles på kortbane. Man spiller kun med mållinje, ikke 
med den stiplede 3 meter-linje.

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 fastgøre modstanderen. 

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 spilvejleder bolden i mål, hvorefter 

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 banen ad gangen, og et hold består af fem til otte 

spillere.

OBS: Hvis du ikke har helt styr på håndboldreglerne og -udtryk,  
findes en oversigt over disse på sidste side.



5 Five-a-side Håndbold i 
undervisningen 
 
Meningen med dette inspirationsmateriale er at se håndbold på en ny og spændende måde, 
hvor man sagtens kan spille håndbold i idrætsundervisningen, selvom man er 30 elever i en hal. 

Hvor man lægger fokus i håndboldundervisningen, vil være op til hver enkelt lærer. Temaer 
og fokuspunkter kan fx være boldbehandling, spilforståelse, spiludvikling, træningsopbygn-
ing og spilkonstruktion. 

Vi giver et bud på, hvordan undervisningen kan foregå, både på et teknisk og taktisk niveau. 
Five-a-side Håndbold er et overtalspil, så derfor bliver opgaven i det taktiske spil at forsøge 
at slippe bolden til den frie spiller. Forsvarsspillet kan også føres op på et taktisk niveau, hvor 
man overvejer, hvordan man lokker modstanderne til at træffe forkerte beslutninger. Man kan 
for eksempel give eleverne opgaven at udvikle en forsvarsformation ud fra enkle kriterier. 

Forløbet er bygget op over seks lektioner. Lektion 1,2 og 3 har fokus på teknik, lektion 4 og 
5 har fokus på taktik, og i lektion 6 er der afsat tid til forløbsprøve og elevernes arbejde med 
drejebøger. Vi giver også et bud på, hvordan en drejebog kan se ud.  
 
Fælles for alle vores lektioner og øvelser er, at man skal bruge den gule Five-a-side Hånd-
bold og spille på mindre baner. Bolden kan også benyttes til helt klassisk håndbold.
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  Minibane 13x20 meter
  Kortbane 25,5x20 meter
  Alm. håndboldbane 40x20 meter

Brug halfaciliteter fleksibelt
 
En håndboldhal kan opdeles på mange måder. Mange småspil fungerer perfekt på badmin-
ton- eller volleybanerne. Man kan spille på tværs af hallen på de tre minibaner, og så kan 
man selvfølgelig også spille på den klassiske store håndboldbane. Og endelig er der den 
mulighed, at spille på kortbanen (grøn) samt en minibane (gul) som vist herunder. Hvis I ikke 
har minibaner og kortbane opstreget, kan de sagtens markeres med tape. 

Bruger man hallen fleksibelt, kan alle være aktive på samme tid, og øvelserne er nemme at 
organisere.



7 Den gode aflevering
 
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.  Vi anbe-
faler at man starter alle lektioner med at træne den 
gode aflevering, gerne som en del af opvarmningen. 

Hvordan – Den gode aflevering? 
 • Et makkerpar står over for hinanden med ca. fire 

meters afstand 
 • Kastearmen med bold føres bagud, så overkrop-

pen roterer med 
 • Underarmen er lodret – overarmen er vandret – 

albuen er over skulderhøjde 
 • Modsatte fod er placeret forrest, underkroppen 

bliver i udgangspositionen 
 • Armen føres frem således: først overkrop, så 

skulder, så albue, så hånd, så bold 
 • Armen skal føres helt foran brystet, når bolden er sluppet.  

Variationer - Gør det rigtig sjovt 
 • Sid på gulvet over for hinanden og hav fokus  

på rotationen i overkroppen og armens position  
– kan også gøres med siden til hinanden. 

 • Øv også brugen af håndled ved at kaste bag om 
ryggen, bag om nakken eller under benene.

 • Træn balancen ved at slippe fødderne fra gulvet.
 • Kast med den modsatte arm, for at skabe fokus 

på bevægelsen. Husk rotation i overkroppen og 
armens position. Husk også benenes position, som skal være omvendt af før.

 • Varier afstanden imellem makkerparret
 • Lav studsbolde, høje bolde, hurtige direkte bolde, og lad selv eleverne finde på variationer.
 • Kast med to bolde, så man både skal koncentrere sig om at kaste og gribe.  

 
Se også kort 9



8 Lektionsplan
 
Herunder ses en vejledende lektionsplan.  

Fokus Opvarmning 
10-15 min.

Øvelser 
20-30 min.

Spil 
25-35 min.

1. lektion Boldføling, teknik Afleveringer over 
for hinanden 
(med en eller to 
bolde)

2 småspil
-  Baglinjebold  

på badminton-
banen

-  Partibold med 
et twist

Kampe på  
minibanerne

2. lektion Samspil Boldleg 
Smørklat

Småspil 
-  Afleveringsspil 

på volleybanen

Tre forskellige 
kampe på  
minibanerne

3. lektion Kontra Fangeleg med 
bold

Kontra på stor 
bane
Kontra på stor 
bane – 3 mod 
2+2

Five-a-side 
Håndbold på 
kortbanen og 
minibanen 

4. lektion Presspil Afleveringsbanen Vurderings- 
spillet  
- Presspillet

Five-a-side 
håndboldkampe 
på den halve 
bane

5. lektion Krydsspil Pletskud - Ram i 
rumpen

Krydsspillet
Backkryds 3 
mod 2
Centerkryds

Five-a-side 
håndboldkampe

6. lektion Forløbsprøve og 
drejebog

Five-a-side 
håndboldkampe
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Afleveringer over for hinanden
Formål: 
At træne det at kaste og gribe med én eller  
to hænder. 

Hvordan: 
Spillerne står i par over for hinanden i en  
lang række.

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

Succes: 
Når afleveringerne er til at gribe. Når spil-
lerne har det sjovt med alternative kast.

Variation med to bolde: 
1.  Spillerne er sammen i par. Én spiller kaster 

normalt (direkte) til den anden spiller, der 
samtidig kaster en ‘studsaflevering’ 
tilbage. Der skiftes mellem kasteformerne.

2.  Spiller et kaster egen bold op i luften, mod-
tager 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 kommer, med kun en hånd.

4.  Den ene bold kastes normalt, mens der 
samtidig spilles fodbold med den anden 
bold.

Leg/Konkurrence 
Hvert par har en bold. Lærerne forklarer de 
tre punkter (keglerne på  billede). Ved hver 
punkt skal der afleveres 10 gange for hvert 
par. Når man har lavet 10 afleveringer ved 
punkt et, skal man ind og klappe sin makker i 
hånden og videre til punkt to. 

Når parret har lavet 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 med sin makker i hånden. 

Alle starter på samme tid ved lærerens signal, 
og afleveringerne skal tælles højt.



10 2 småspil
 
 
Baglinjebold på badmintonbanen

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

Hvordan: 
Opdel eleverne i grupper á fire eller seks på en badmintonbane. På hver bane laves der to 
hold, som spiller mod hinanden (så der spilles 2 mod 2, eller 3 mod 3). Et hold opnår point, 
når bolden lægges på modstanderens baglinje ved sammenspil. 

Overvejelser: 
Opdel grupperne efter niveau, så alle bliver udfordret, og alle oplever succes. 
 

Partibold med et twist

Formål: 
At eleverne skal spille sammen på en større bane og i større hold.

Hvordan: 
Opdel banen i passende størrelser. Det kunne være på halvdelen af håndboldbanen eller 
inden for volleybanen. Del holdene med fem til otte elever på hvert hold. Hvis der spilles på 
volleybanerne, og eleverne er inddelt i hold a fem personer, kan der være 30 elever i gang på 
samme tid.

Spillet går ud på at holde bolden i egne rækker, hvor det forsvarende hold skal prøve at  
erobre bolden. Når en elev griber bolden, skal vedkommende tælle. Modtageren skal råbe 
det antal afleveringer, holdet er kommet op på. Når man er kommet op på ti afleveringer i 
træk, har holdet vundet, og taberholdet får bolden og starter endnu et spil.

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. 

Succes: 
Inddel eleverne efter niveau i boldbehandling, så spillene bliver lige og aktiverer flest muligt 
på banen. Succesen ligger i, at eleverne oplever vigtigheden i at bevæge sig for hinanden 
uden bold, samtidig med, at det gerne skulle være sjovt.



11 Kampe på minibanerne
 
Formål: 
At spille forskellige håndboldspil på 
tværs af niveau.

Mange boldberøringer og aktioner til 
hver elev.

Hurtigt og målrigt spil.

Forklaring til eleverne: 
Gennemgå kort reglerne med tre skridt, 
ingen tacklinger og stregernes betyd-
ning på banen. Det er vigtigt, at regler 
som skridt og overtrådt ikke bliver 
håndhævet for stramt. Lad spillerne 
dømme selv under spillene.  
 
Du kan finde inspiration i Five-a-side håndboldreglerne på kort nr. 4.

Hvordan:
 • Der spilles på de tre minibaner fire mod fire
 • Opdel eleverne i seks hold a ca. fem spillere 
 •  Der spilles med det princip, at den spiller, der har afsluttet, straks lader sig udskifte
 • Målmanden går med i angreb, så man spiller fire mod tre.

Variationer:
 • Keglespil 

     o   Placer fire kegler i hvert mål. Det gælder om at tømme modstanderens mål for keg-
ler. Vedkommende som rammer en kegle, henter keglen og lader sig udskifte med 
keglen i hånden.

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

 • Four-a-side 
     o  Alle fire spillere i angrebet skal have haft bolden, før der må afsluttes.  



12 Boldleg
Formål: 
At træne koordinering og boldsikkerhed, når bolden kastes og gribes.

Hvordan: 
Når bolden gribes syv ud af ti gange, er sværhedsgraden passende.

Succes: 
At udfordre spillerne med de rigtige øvelser, som gør, at de lykkes med at kaste og gribe 
bolden – og at det er sjovt. 

1. Bolden kastes højt op i luften, og spilleren ser, 
hvor mange gange han/hun kan svinge  
armene rundt, 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 luft-
en, 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. Man finder en makker, og stiller sig med ca 
10 meters afstand. Spiller 1 kaster bolden til 
spiller 2 og laver straks efter en burpie. Spiller 
2 kaster tilbage, og spiller 1 når at komme 
op og gribe bolden. Kan varieres med squat, 
lunges, ned at lægge på ryggen osv.



13 Smørklat
 
Formål: 
Formålet er at varme op på en sjov og  
anderledes måde ved at lege håndbold.

Hvordan:
 • Opdel holdet i grupper a seks til syv stk. 
 • Opstil fire eller fem kegler med en pas-

sende afstand mellem hinanden, hvoref-
ter der placeres en elev ved hver kegle 

 • De to resterende er ”smørklatten” 
 •  Eleverne 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.

 
Succes: 
Grin og glæde er succeskriterierne. Samarbejde mellem de to i midten er en nødvendighed.

Overvejelser: 
Der kan opstå udfordringer, hvis det er den eller de samme elever, som er smørklatten hele 
tiden. Overvej i så fald at flytte rundt på spillerne på holdene eller ændre afstanden på  
keglerne.



14 Småspil
 
 
Afleveringsspil på volleybanen

Formål: 
At spille et anderledes spil med fokus på at kunne sende en præcis aflevering over længere 
afstand under pres. 

Min otte elever og max tolv pr. bane. 

Hvordan: 
Fordel eleverne på de tre volleybaner. På hver bane stiller man op som vist på billedet 
herunder. 

Det skraverede område må ikke betrædes, og man scorer ved at aflevere til ens medspillere 
på den anden side af banen. Man må naturligvis spille sammen med sine medspillere på 
samme side, indtil afleveringsmuligheden byder sig.

Holdet, der først når ti scoringer, vinder spillet. Herefter starter et nyt spil. Tilpas antallet af 
afleveringer, så man opnår et dynamisk spil.

Succes: 
At eleverne finder det sjovt at lave lange og præcise afleveringer.

Banehalvdel ABanehalvdel B



15 Tre forskellige kampe på minibanerne
 
Opdel eleverne i seks hold, og placer dem ude på de tre minibaner. 

De tre spil ’bonusspil’, ’duellen’ og ’returløbet’ lægges ud på hver sin bane. Der spilles 
dermed tre forskellige spil på samme tid. Der spilles på tid, og efter hver kamp rokerer alle 
hold en banehalvdel med uret. Der spilles ud fra Five-a-side Håndbold reglerne dog kun med 
4 spillere på hvert hold og på minibanerne. 

Teoretisk vinkel 

En teoretisk vinkel kunne være spilkonstruktion og evaluering af de tre spil. 

Eleverne kan for eksempel vurdere: 
-   Hvad er formålet med det enkelte spil? 
-   Hvad er succeskriterierne for det enkelte spil? 
-   Hvad er fordele og ulemper ved hvert enkelt spil? 
-   Hvilke ændringsforslag kan ændre dynamikken og forbedre spillet? 
-   Hvordan kunne et spil på minibanen se ud, hvis eleverne skulle konstruere det?



16 Spil 1: Bonusspil
 
I bonus giver en scoring en ekstra målchance: når der scores, får holdet en ny chance i an-
grebet i modsatte ende. 

Målscoreren henter bolden i målet, mens det forsvarende hold forsøger at nå til den mod-
satte ende og genoptage forsvaret. Der kan kun være en bonusscoring ad gangen. Scorer 
holdet også på chance nummer to, genoptages spillet som normalt. 



17 Spil 2: Duellen
 
Hvordan:  
Hver spiller finder en direkte modstander på det andet hold, og de følger hinanden gennem 
hele kampen. Når en spiller scorer, giver han/hun sin direkte modstander en ”straf”. Evt. fem 
armbøjninger eller mavebøjninger. 

Hvis man spiller med 
udskiftningsspillere: 
Når ens direkte mod-
stander scorer, går 
begge spillere ud, og 
to nye kommer ind - 
en fra hvert hold, som 
så også bliver direkte 
modstandere.



18 Spil 3: Returløbet 
 
Five-a-side Håndbold på minibanen, men den spiller, der senest har rørt bolden enten ved 
skud på mål eller ved boldtab, skal løbe retur og være målmand.



19 Fangeleg med bold
 
 
Formål:  
At få bolden i spil fra starten af timen og pulsen op.

Hvordan:  
Alle elever kan deltage i det samme spil på samme tid. Der er ca. en fanger per tiende elev. 
Hver fanger har en overtrækstrøje i hånden. Det gælder for fangerne om at fange en ny spil-
ler, der overtager trøjen og rollen som fanger med det samme. 

Mellem de frie spillere sættes en bold per fanger i spil. Når man har bolden, har man helle. 
Man kan højst 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. 

Succes:  
Når der både er boldomgang, og fangerrollen ofte skifter mellem eleverne, så alle bliver 
varme.

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



20 Kontra på stor bane 
 
Formål: 
At træne aflevering i hurtigt løb, med en afslutning.

Hvordan: 
Den store håndboldbane opdeles med kegler ned langs midten. To elever starter som 
målmænd. Eleverne går sammen i par med en bold. Parret spiller sammen fra den ene ende 
af banen til den anden og slutter af med at skyde på mål. Udfordringen bliver tit, at parene 
løber med for kort eller lang afstand til hinanden.

Succes: 
At parret kommer op i den anden ende af banen uden at tabe bolden og får lavet en fornuftig 
afslutning og gerne med scoring.

Variation: 
Placer nogle spillere, som kan stjæle bolden som vist med de røde prikker på tegningen 
herunder. Spillerne må kun bevæge sig lidt, og må kun genere med armene.



21 Kontra på stor bane – 3 mod 2+2
 
Formål: 
At træne aflevering og vurderingsspil i løb, samt at løbe i den rigtige position til at modtage 
bolden. 

Hvordan: 
Opstil forsvarspillerne således, at der er to spillere på hver deres banehalvdel.

Forsvarsspillerne må ikke overtræde midterlinjen. 

De tre angrebsspillere skal forsøge ved sammenspil 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 eleverne om ikke at løbe ind i 
”blinde vinkler”, men derimod løbe mod bolden og dermed blive spilbar.

Succes: 
At de tre spillere kommer op i den anden ende af banen med gode og sikre afleveringer og 
kan skyde på mål.

Variation: 
-  Hvis øvelsen skal gøres lettere, kan der spilles 3 mod 1+2 eller 3 mod 1+1.  
-  Man kan også bygge øvelsen op med at starte uden forsvarsspillere og så øge antallet   
    løbende. 
-  Spillet kan også spilles på både kort- og minibane med færre forsvarsspillere.



22 Five-a-side Håndbold på kortbanen 
og minibanen
 
Spillet - de 10 regler

Five-a-side Håndbold følger de almindelige 
håndboldregler - dog med 10 enkle sær- 
regler, som du lynhurtigt lærer:
1. En Five-a-side Håndbold-kamp afvikles 

på 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 fastgøre 
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, hvor- 
efter 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.

 

 
Hvordan: 
Opdel spillerne i passende hold. Der kan spilles 
Five-a-side Håndbold på kortbanen samt på 
en totalbane. Lav evt. en lille turnering. Alle 
skulle gerne prøve at spille på begge baner.

Variation: 
Hvis I er for mange spillere til fire hold, så 
kan I lave fem eller seks hold og spille tre 
hold på en bane. Se figur. Når hold et har 
afsluttet, er det hold to, der har stået i for-
svar, som angriber hold tre.

Succes: 
Mange mål, højt tempo, overtalsspil, 
flydende målmand og masser af smil fra 
eleverne. De får en oplevelse af at spille 
håndbold. 



23 Afleveringsbanen
 
Formål: 
At eleverne forstår vigtigheden i samarbejde, og at alle 
er enige om boldens gang mellem spillerne. 

Hvordan: 
Inddel eleverne i grupper á fire personer og med to 
bolde. Opstil eleverne på den store håndboldbane som 
vist på figur 1. 

Forklar første afleveringsmodel. Ved signal ændres 
boldomgangens retning. Lav evt. en ny afleverings-
model.

Succes:  
At boldene kører synkront, og at alle er koncentrerede. 
Man kan øge sværhedsgraden ved, at spillerne løber 
frem og tilbage, mens de praktiserer boldomgangen.  
 
Se figur 2.

Opgave:
1. Hver gruppe skal lave deres egen afleveringsmodel.  

- Afprøv modellen

 
Perspektivering: 
Tal med eleverne om vigtigheden i, at alle har forstået 
modellen, når spillet er i gang. Er der bare én, der ikke er 
med på konceptet, falder alt fra hinanden. Perspektivér 
til opbygning af angrebsspillet i håndbold.
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24 Vurderingsspillet - Presspillet
 
Formål: 
At træne den rigtige beslutning samt lære at trække en mand til sig og aflevere bolden til en 
medspiller. Derudover at tage det rigtige løb.

Hvordan: 
Man kan lave øvelsen som vist på figuren herunder både på den store bane, kortbanen og 
minibanen. De mindre baner giver flere stationer og flere aktive elever. 

1. Opstil to forsvarsspillere mellem de to kegler midt for målet. 
2. Boldene placeres ved venstre back, som spiller bolden 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  

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

spilleren, 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. Forsvarsspillernes opgave er at forhindre mål ved bolderobringer og paradespil.  

Husk at skifte side midt i øvelsen.

Succes: 
At eleverne opnår forståelse for at trække 
en mand til sig og spille bolden videre til 
en medspiller, som kommer i løb i et frit 
rum.

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

Hvis eleverne er dygtige håndboldspillere 
kan en yderligere forsvarsspiller sættes  
ind i øvelsen samt en stregspiller, der kan 
skære banen med en screening. Det gør, 
at øvelsens sværhedsgrad forøges.  



25 Five-a-side håndboldkampe på den 
halve bane
 
Formål: 
Denne øvelse er en udbygning af presspillet, hvor eleverne får lov at spille mere frit og øve sig i 
at trække en mand og løbe i det frie rum.

Hvordan: 
Opdel eleverne i to grupper efter niveau og fordel grupperne i hver deres ende af den store 
håndboldbane. Inddel spillerne i hold á fem spillere.

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 á fem spillere. Et hold står i kø, mens de to 
andre hold spiller mod hinanden.

Succes: 
At man opnår nogle gode, jævnbyrdige kam-
pe. Det er vigtigt, at eleverne er bevidste om 
at komme i løb på afleveringerne og spille 
gode bolde videre til sine frie medspillere. 

Variation: 
-   At afgrænse spilområdet med kegler.  

Så det enten er midt på buen eller i én af 
siderne.

-   At tælle antal angreb frem for mål, så 
spillerne oplever et fokus på spillet frem 
for resultatet. 



26 Pletskud – Ram i rumpen
 
Formål: 
Opvarmning og præcisionskast med en legende tilgang. Man vinder spillet ved at ramme 
bolden på midten af banen, så den triller over modstanderens sidelinje. 

Hvordan:
 • Opdel gruppen i fire hold
 • To hold konkurrerer på én banehalvdel hver 
 •  Opstil holdene på hver deres sidelinje med lige mange bolde
 •  Anbring en volleyball midt på hver banehalvdel 
 • På lærerens signal startes kampen 
 •  Når bolden passerer holdets sidelinje, har de tabt kampen. Der spilles bedst af tre kampe.

 
Succes:

 • At alle prøver at skyde efter bolden 
 • At eleverne får en sjov og anderledes kamp mod hinanden
 •  At den smarte elev kan være lige så værdifuld for holdet som den dygtige håndboldspiller.

 
Overvejelser: 
Hvordan skal holdene udformes? Er afstanden fra eleverne til volleyballen for lang? Skal der 
spilles flere kampe? Kan det spilles på mindre baner, så flere får flere aktioner?



27 Krydsspillet
 
 
Formål: 
At lære at koordinere krydsspil og spille sig 
fri i angrebet. 

De næste 3 sider viser udgaver af kryds 
i forskellige sværhedsgrader. Man kan 
enten lave alle tre kryds i undervisningen, 
eller udvælge et eller to. Endelig kan man 
niveaudifferentiere ved at lave forskellige 
kryds på minibanerne, og dele eleverne så 
de passer i niveau. 
 
Hvordan:  

 •  Opstil en kegle som vist på figuren. 
Keglen symboliserer en forsvars-
spiller.

 •  Venstre back starter med bolden og 
kommer på kant af forsvars- 
spilleren.

 •  Højre back krydser bag venstre 
back, modtager bolden og afslutter 
mod mål.

 •  Husk at skifte side, så øvelsen også 
starter fra højre back

Succes: 
Når eleverne formår at time løb og 
aflevering, så der er fart og flow i  
krydset. 
 
Variationer: 
Indsæt en forsvarsspiller i stedet for keglen. Forsvarsspilleren markerer kun. Hvis forsvarss-
pilleren ikke trækker med den første backspiller, må denne gerne afslutte i stedet for at spille 
bolden videre til den anden back.
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Backkryds – 3 mod 2
 
 
Formål: 
At lære at koordinere et backkryds. Sammenspil og timing er essentielt for at spille sig fri i 
angrebet. Backkrydset er en udvidelse af krydset fra forrige side. 
 
Hvordan:

 •  Venstre back starter med en aflevering ud til fløjen (1). 
 •  Venstre back kommer i løb og modtager bolden (2) fra fløjen og går på kant af forsvars- 

spilleren.
 •  Højre back krydser bag venstre back, modtager bolden (3) og går i åbningen mellem  

forsvarsspillerne.

 
Succes:  
Når krydset sker i fart og med flow. 
Når angrebsspillerne er målsøgende og 
formår at spille sig fri. 
 
Variationer: 
-   Start med kegler i stedet for fors-

varsspillere, for at gøre øvelsen mere 
overskuelig 

-   Indlæg endnu en aflevering-
smulighed (4) fra højre back til fløjen, 
som afslutter.

-   Gør afslutningen fri, så alle 3 an-
grebsspillere må afslutte, hvis de er 
fri. Det anbefales først at gøre, når 
eleverne har helt styr på øvelsen.



29 Centerkryds 
 
Formål: 
At lære at koordinere et centerkryds og 
dermed komme til en bedre målchance.

Hvordan:
 •  Opstil en forsvarsspiller som vist på  

figuren herunder.
 •  Centerspilleren starter med bolden, 

kommer i løb og angriber forsvarsspille-
ren på kant. Centerspilleren “knækker af” 
til modsat side, og trækker forsvarsspil-
leren med sig.

 •  Backen kommer i høj fart i et krydsløb 
bag om centerspilleren, mod- 
tager bolden og afslutter.

 
Succes: 
At det angribende par får forsvarsspiller-
en ud af balance, og backen kan komme 
på kant og afslutte i høj fart. Center-
spillerne 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 afleve- 
ringsmulighed yderligere (den stiplede 
aflevering på figuren). Man kan slutte af 
med at spille tre mod tre, hvor man skal 
starte med et centerkryds og derefter 
frit spil.



30 Drejebog – et eksempel 
 
Five-a-side Håndbold kan sagtens stå alene som eksamensforløb, eller det kan indgå som 
element i et forløb i traditionel håndbold. Nedenstående drejebog er lavet til et rent five-a-
side forløb, og er lavet for 4 personer på et c-niveau idrætshold. Drejebogen er kun til den 
praktiske del, og tiden er tilpasset, så der er tid til den mundtlige del efterfølgende. Man kan 
selvfølgelig sagtens vælge andre øvelser til drejebogen, alt efter fokus og niveau.

Forløb: Five-a-side Håndbold 
Navne:  Per, Mie, Ole og Søs 
Klasse/hold: 3.x 
Færdighedsområde: Boldspil 
Tidsramme: 18 min

Øvelser Fokuspunkter Tid

1 Afleveringer over for  
hinanden
Stillestående skud
Skud i løb, 3 skridt
Hopskud

-  Grundstilling med modsat ben af kastearmen 
forrest

-  Kroppens rotation
-  Armens position i kastet
-  Præcise afleveringer

3 min

2 Kontra på stor bane  
(med 2 hjælpere som  
forsvar)

- Præcise afleveringer i løb
- Ikke mere end 3 skridt
-  Overblik, så angrebsspillerne kan spille omkring 

forsvarsspillerne

4 min

3 Backkryds – 3 mod 2
Først uden forsvar
Dernæst med forsvar 
(med en hjælper).
Spillerne roterer mellem 
positionerne.

- Timing af løb og samspil
- Flow
-  Overbevisning (angrebsspillerne er angrebs- 

lystne)
- Præcise afleveringer under pres

5 min

4 Five-a-side kamp 
(med 6 hjælpere)

-  Kombinere ovenstående fokuspunkter i en  
spilsituation

6 min
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VF HF

VB HB

Centerspiller

Håndboldreglerne – helt fra bunden
MÅLFELTET   
er ”målvogterens felt”, her må markspillerne 
IKKE løbe ind eller igennem. Som markspiller 
må man gerne lande i målfeltet efter et skud 
mod mål. Når bolden ligger i målfeltet er det 
KUN målvogteren der må samle bolden op. 
Forsvarsspillerne må ikke betræde målfeltet. 

FORSVAR OG ANGREB 
I håndbold kalder man det ”at være i forsvar” 
eller ”at dække op”, når man forsvarer sit 
mål og modstanderholdet har bolden. Når 
ens hold har bolden, er man ”i angreb”, og 
så gælder det om at komme forbi modstan-
derne, der så er i forsvar. Når ens hold har 
bolden, gælder det om i fællesskab at spille 
sig til en fri chance og score mål. 

SKRIDT OG SAMSPIL 
I håndbold må man max tage 3 skridt med 
bolden. Når man har bolden, skal man 
forsøge at aflevere bolden til en på sit hold 
der er fri. Man skal derfor på holdet arbejde 
med at bevæge sig for hinanden. Det bety-
der, at når man ikke er den der har bolden, 
skal man bevæge sig hen i et ”frit rum”, så 
det bliver nemt for holdkammeraten med 
bolden at spille en. 

RETURLØB 
Når et angreb er afsluttet ved at der er skudt 
på mål, eller bolden er mistet, skal alle spill-
erne fra holdet der netop har været i angreb, 
hurtigt tilbage og spille forsvar. 

RETURBOLD 
Returbolde fra målvogterredning eller fra et 
stolpeskud kan samles op af begge hold. 

DRIBLING  
En dribling er når man slår bolden ned i 
jorden og den hopper op igen. Griber man fat 
om bolden efter en dribling, må man IKKE 
drible igen, i så fald har man lavet en ”dob-
belt dribling” (og modstanderne får bolden). 
Slår man derimod bolden ned igen, kan man 
forsætte med at drible. Når man dribler, har 
man alle de skridt man vil bruge. 
 
OBS: man må gerne drible med Five-a-side bolden, men 
den hopper dårligt. Den lægger derfor mere op til samspil 
end dribling. 

INDKAST  
Når bolden ryger ud over sidelinjen, går 
bolden til det modsatte hold. Spillet sættes 
i gang igen med et indkast. Et indkast tages 
ved at man har foden på linjen (der hvor bold 
røg ud) og kaster bolden ind til en medspiller 
på banen.

Positioner på banen:




