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1 Træningsprogrammer til  
Five-a-side Håndbold
 
I dette materiale præsenteres 9 træningsprogrammer, som kan bruges til at tilrettelægge 
jeres Five-a-side-træninger ude i klubberne. 

Programmerne er bygget op efter specifikke temaer og er vores bud, på hvordan man kan skrue 
jeres træning sammen. Programmerne er naturligvis kun vejledende, og man kan sagtens variere 
i intensiteten, undlade nogle øvelser, eller skifte øvelser ud, hvis det passer bedre til jeres hold.

Alle træningerne er sat til at vare 60 minutter og er bygget op efter følgende skabelon:
 • Opvarmning ca. 10 minutter
 •  Øvelser ca. 20 minutter
 •  Spil eller spilrelaterede øvelser ca. 30 minutter.

Alle øvelserne er taget fra inspirationskortene til Five-a-side-træning. Ved hver øvelse er angivet 
kortnummer, så hvis du gerne vil have uddybet øvelsen, kan du se træningskortene lige her:

www.haandbold.dk/inspirationskort/five-a-side-haandbold

God fornøjelse.

http:/www.haandbold.dk/inspirationskort/five-a-side-haandbold
http://www.haandbold.dk/inspirationskort/five-a-side-haandbold
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3 De 10 regler i Five-a-side Håndbold
 
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 kendetegn 
5. Hvert hold har en sidelinje til udskiftning 
6. Bolden gives op fra mål. Ved mål fløjter eller pifter en spilvejleder bolden i mål, hvorefter  

spillet er i gang igen 
7. Den fungerende målmand må ikke afslutte fra eget felt 
8. Kampen begynder 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.



4 Den gode aflevering 
 
Det er vigtigt at træne den gode aflevering, når man skal lave spil og aktiviteter med bold, 
hvor pulsen skal op. Vi anbefaler, at man begynder alle lektioner med at træne den gode 
aflevering, gerne som en del af opvarmningen. 

Variationer:
 • Almindelige afleveringer
 •  Sid på gulvet over for hinanden og hav fokus på 

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

 •  Kast bag om ryggen, bag om nakken eller mellem 
benene

 •  Kast med den modsatte arm
 •  Varier afstanden imellem makkerparret 
 •  Lav studsbolde
 •  Lav høje bolde 
 •  Lav hurtige direkte bolde 
 •  Løb frem og tilbage imens.

Variation med to bolde, hvor spillerne er sammen i par:
 • Én spiller kaster normalt (direkte) til den anden spiller, 

der på samme tid laver en studsaflevering tilbage. Der 
skiftes mellem kasteformerne. 

 • Én spiller kaster sin egen bold op i luften, mens spil-
leren modtager en aflevering fra den anden spiller 
og afleverer den retur igen – og derefter griber sin 
egen bold (der er på vej ned). 

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

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



5 Afleveringsteknik 1
 
Dagens tema er fokus på aflevering og spillet op ad banen.

Øvelse Tid Beskrivelse Materialer

Afleveringer overfor  
hinanden (kort 6)

3

3

2

1

2

1

7 min Giv spillerne rum til at finde på kast og anderledes 
måder at gribe på. 

Lav variation med to bolde. Spillerne er sammen i 
par. Én spiller kaster normalt (direkte) til den anden 
spiller, der samtidig laver en studsaflevering tilbage. 
Der skiftes mellem kasteformerne. 

To bolde  
pr. par.

Afleveringer op ad banen 
(kort 16)

7 min Én starter som målmand. Placér to forsvarsspillere, 
som skal stjæle bolden, som vist på tegningen. For-
svarsspillerne må genere med armene og bevæge sig 
en meter frem og tilbage (ikke til siden). Spillerne går 
sammen i par med en bold. Parret spiller sammen op 
ad banen og afslutter.

En bold  
pr. par.

Anderledes Five-a-side spil – 
stolpespil (kort 19)

8 min Match-spil, hvor der spilles Five-a-side ud fra de helt 
almindelige Five-a-side-regler – dog uden målmand. 
Man får point ved at ramme stolperne eller overlig-
gerne. Der spilles på tid.

En bold og 
overtræks- 
trøjer til 
halvdelen af 
spillerne.

Shoot-out (kort 15) 8 min Bolden spilles til målmanden, som laver en lang 
aflevering til spilleren, der efterfølgende afslutter. 
Holdene skiftes til at skyde. Målmanden skiftes ud 
løbende. Hvis bolden rammer gulvet, er bolden død, 
og turen går til modstanderholdet. 
Et almindeligt mål giver et point. 
Vip, piruette eller andre trickskud giver to point. 
Man spiller til 20 point.

En bold  
pr. person.

Kamp 30 min Del gruppen op i hold af fem personer. Spil kampe af 
5-8 minutters varighed.

En bold og 
fem over-
trækstrøjer.



6 Afleveringsteknik 2
 
Dagens tema er fokus på aflevering og gode afleveringer – også under pres.

Øvelse Tid Beskrivelse Materialer

Boldbehandling (kort 4) 5 min Individuelle boldøvelser. Justér sværhedsgraden til 
gruppen.

1. Bolden kastes op i luften, spilleren klapper så 
mange gange som muligt og griber bolden igen.

2. Spilleren kaster bolden op i luften, klapper i gulvet 
og griber igen.

3. Spiller kaster bolden op i luften, sætter sig ned på 
gulvet og griber bolden.

4. Fra siddende kaster spilleren bolden op i luften, 
rejser sig og griber bolden.

5. Spilleren kaster bolden op i luften og griber den 
bag om ryggen med begge hænder.

En bold  
pr. person.

Afleveringer overfor  
hinanden (kort 6)

3

3

2

1

2

1

5 min Giv spillerne tid til at finde på anderledes måder at 
kaste og gribe på.

Løb evt. frem og tilbage, mens der afleveres.

En bold  
pr. par.

Fangeleg med bold (kort 3) 10 min To fangere pr. 10 spillere. Hver fanger har en over-
trækstrøje 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 én bold pr. fanger i spil. 
Når man har bolden, har man ”helle”. Man kan højst 
have bolden i fem sekunder og tage tre skridt, så skal 
bolden afleveres videre.

En bold pr. 10 
spillere og En 
overtræks- 
trøje pr. 10 
spillere.

Afleveringsspil (kort 10) 10 min Min. otte spillere og max. tolv spillere pr. bane. Opstil 
spillerne som vist på figuren. Det skraverede område 
må ikke betrædes, og man scorer ved at aflevere til ens 
medspillere på den anden side af banen. Man må spille 
sammen med sine medspillere på samme banehalvdel, 
indtil en afleveringsmulighed til den anden banehalvdel 
byder sig. Holdet, som først får 10 afleveringer spillet 
over på den anden banehalvdel, vinder spillet.

En bold pr. 
bane og 
overtræks- 
trøjer til 
halvdelen af 
spillerne.

Kamp 30 min Del gruppen op i hold af fem personer. Spil kampe af 
5-8 minutters varighed.

Fem over-
trækstrøjer 
og en bold.



7 Samspil 1
 
Dagens tema er fokus på samspil og løb for hinanden for at skabe frie afleveringsmuligheder.

Øvelse Tid Beskrivelse Materialer

Afleveringer overfor  
hinanden (kort 6)

3

3

2

1

2

1

10 min Giv spillerne tid til at finde på anderledes måder at 
kaste og gribe på.
Lav variation med to bolde:
1. Spillerne er sammen i par. Én spiller kaster 

normalt (direkte) til den anden spiller, der sam-
tidig laver en studsaflevering tilbage. Der skiftes 
mellem kasteformerne.

2. Spiller 1 kaster sin bold op i luften, modtager en 
aflevering fra spiller 2, afleverer den retur igen – 
og griber derefter egen bold, der er på vej ned.

3. Begge spillere kaster på samme tid deres bold og 
griber bolden, der kommer retur. Der kastes og 
gribes med en hånd.

To bolde  
pr. par.

Smørklat (kort 17) 10 min Opdel holdet i grupper af 5-7 spillere. Opstil 3-5 keg-
ler i en passende rundkreds, hvorefter der placeres 
en spiller ved hver kegle. De resterende to er ”smør-
klatten”. Spillerne ved keglerne har én bold, som de 
skal spille til hinanden. ”Smørklatten” skal forsøge at 
slå bolden væk eller berøre boldholderen. Derefter 
skiftes ”smørklatten” ud med vedkommende, som 
sidst havde bolden.

Kegler og 
bolde.

Hold bolden i egne rækker 
(kort 9)

1

2

3

10 min Opdel banen i passende størrelse, f.eks. halvdelen af 
banen eller en volleybane. 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.

En bold pr. 
bane og 
overtræks- 
trøjer til 
halvdelen.

Kamp 30 min Del gruppen op i hold af fem personer. Spil kampe af 
5-8 minutters varighed.

Fem over-
trækstrøjer 
og en bold.



8 Samspil 2
 
Dagens tema er fokus på samspil og at løbe for hinanden for at skabe frie afleveringsmuligheder.

Øvelse Tid Beskrivelse Materialer

Afleveringer overfor  
hinanden (kort 6)

3

3

2

1

2

1

5 min Giv spillerne tid til at finde på anderledes måder at 
kaste og gribe på.

Løb evt. frem og tilbage, mens der afleveres.

En bold  
pr. par.

Hold bolden i egne rækker 
(kort 9)

1

2

3

10 min Opdel banen i passende størrelse, f.eks. halvdelen af 
banen eller en volleybane. 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.

En bold pr. 
bane og 
overtræks- 
trøjer til  
halvdelen.

Baglinjebold på badminton- 
banen (kort 7)

10 min Formålet er, at spillerne skal bevæge sig for hinanden i 
korte, intense kampe. 

Opdel spillerne i grupper á 4 pr. badmintonbane. På 
hver bane laves 2 hold, som spiller mod hinanden. Et 
hold opnår point, når bolden lægges på modstande-
rens baglinje ved samspil. Der spilles efter helt almin-
delige Five-a-side regler. Når kampen er slut, rykker 
vinderholdet mod højre og taberholdet mod venstre.

En bold og to 
overtræks- 
trøjer pr. 
bane.

Kamp og/eller Tre hold på 
banen (kort 18)

25 min Del gruppen op i hold af fem personer. Spil kampe af 
5-8 minutters varighed.

Som variation til de almindelige Five-a-side-kampe 
kan I spille tre hold på banen.

Hold 1 (trekant), som starter på midten af banen, 
angriber hold 2 (kryds). Efter hold 1 (trekant) har 
afsluttet, finder målmanden på hold 2 (kryds) en ny 
bold og hold 2 (kryds) løber ned og angriber mod hold 
3 (cirkel). Sådan spiller man videre, indtil man har en 
vinder. F.eks. det hold, som først får otte scoringer.

Antallet af spillere på hvert hold er ikke afgørende. 
Det kan f.eks. spilles tre hold af tre spillere eller tre 
hold af seks spillere.

Fem over-
trækstrøjer 
og en bold 
til almindelig 
kamp.

En bold og 
3-6 over-
trækstrøjer 
i en farve og 
3-6 over-
trækstrøjer 
i en anden 
farve.



9 Kontra 1
 
Dagens tema er kontra, returløb og konkurrence.

Øvelse Tid Beskrivelse Materialer

Afleveringer overfor  
hinanden (kort 6)

3

3

2

1

2

1

5 min Giv spillerne tid til at finde på anderledes måder at 
kaste og gribe på.

En bold  
pr. par.

Afleveringsspil (kort 10) 10 min Min. otte spillere og max. tolv spillere pr. bane. Opstil 
spillerne, som vist på figuren. Det skraverede område 
må ikke betrædes, og man scorer ved at aflevere til ens 
medspillere på den anden side af banen. Man må spille 
sammen med sine medspillere på samme banehalvdel, 
indtil en afleveringsmulighed til den anden banehalvdel 
byder sig. Holdet, som først får 10 afleveringer spillet 
over på den anden banehalvdel, vinder spillet.

En bold pr. 
bane og 
overtræks- 
trøjer til 
halvdelen af 
spillerne.

Kontra retur (to mod 2)  
(kort 11)

10 min Del gruppen i to hold f.eks. et rødt og et blåt hold. 
Spillerne finder sammen to og to. 

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

Det ene hold starter med, at to spillere angriber mod 
to spillere fra det andet hold

En bold pr. 
par og over-
trækstrøjer 
til halvdelen.

Kontra Match spil (kort 14) 10 min Del gruppen i to hold. Halvdelen af hvert hold star-
ter på banen. De øvrige starter ude. De to første 
hold-halvdele spiller mod hinanden. Når et hold har 
scoret tre mål, skifter spillerne på banen med den 
anden del af holdet. Holdene spiller først til 12 mål.

En bold og 
overtræks- 
trøjer til 
halvdelen.

Kamp 25 min Del gruppen op i hold af fem personer. Spil kampe af 
5-8 minutters varighed.

Fem over-
trækstrøjer 
og en bold.



10 Kontra 1
 
Dagens tema er kontra, returløb og konkurrence.

Øvelse Tid Beskrivelse Materialer

Afleveringer overfor  
hinanden (kort 6)

3

3

2

1

2

1

5 min Giv spillerne tid til at finde på anderledes måder at 
kaste og gribe på.

En bold  
pr. par.

Afleveringer op ad banen 
(kort 16)

5 min Én starter som målmand. Placér to forsvarsspillere, 
der skal stjæle bolden, som vist på tegningen. For-
svarsspillerne må genere med armene og bevæge sig 
en meter frem og tilbage (ikke til siden). Spillerne går 
sammen i par med en bold. Parret spiller sammen op 
ad banen og afslutter.

En bold  
pr. par.

Kontra retur (to mod 2)  
(kort 11)

10 min Del gruppen i to hold f.eks. et rødt og et blåt hold.  
Spillerne finder sammen to og to.

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

En bold pr. 
par og over-
trækstrøjer 
til halvdelen.

Kontra – retur (3 mod 3) 
(kort 12)

10 min Del gruppen op i to hold, et blåt og rødt hold. Spiller-
ne finder sammen tre og tre på holdene.

Blåt hold starter med, at tre spillere angriber mod 
rødt holds mål. Efter afslutningen fra blåt hold, 
starter rødt hold deres kontra. De tre røde angriber 
sammen mod de tre blå, som er løbet retur. Når rødt 
hold har afsluttet, starter tre nye blå spillere op, og 
angriber de tre fra rødt hold. Sådan spiller man vide-
re, til et af holdene har 10 scoringer.

En bold pr. 
tre spillere 
og over-
trækstrøjer 
til halvdelen.

Kamp og/eller Returløbet  
(kort 22)

30 min Del gruppen op i hold af fem personer. Spil kampe af 
5-8 minutters varighed. 
Som variation til de almindelige Five-a-side-kampe 
kan I spille ’Returløbet’.  
Returløbet er almindelig Five-a-side Håndbold – dog 
med den regel, at den spiller, som senest har rørt 
bolden enten ved skud på mål eller ved boldtab,  
skal løbe retur og være målmand.

Fem over-
trækstrøjer 
og en bold.



11 Presspil 
 
Dagens tema er presspil, og hvornår vi skal trække en spiller til os for at skabe plads  
til den næste.

Øvelse Tid Beskrivelse Materialer

Afleveringer overfor  
hinanden (kort 6)

3

3

2

1

2

1

10 min Giv spillerne tid til at finde på anderledes måder at 
kaste og gribe på.

Løb evt. frem og tilbage, mens der afleveres.

En bold  
pr. par.

Kontra (3 mod 2) (kort 13) 10 min Opstil de to forsvarsspillere midt på banen, som vist 
på figuren. Forsvarsspillerne må løbe på hele ba-
nen. De tre angrebsspillere skal forsøge via samspil 
at komme op i den anden ende af banen og få en 
afslutning. Fokus er på at være spilbar og løbe sig 
i en fri positioner. Tal med spillerne om ikke at løbe 
ind i blinde vinkler, men i stedet løbe mod bolden og 
dermed blive mere spilbar.

En bold pr. 
hold af tre 
spille og to 
overtræks- 
trøjer til 
forsvars- 
spillerne.

Presspillet (kort 25) 10 min Opstil to forsvarsspillere mellem to kegler, som vist 
på figuren. Bolden placeres ved venstre back, som 
spiller den ned til fløjen. Fløjen er passiv spiller i den-
ne øvelse. Herefter skal backen komme i løb på en 
aflevering fra fløjen og gå i rummet mellem keglen 
og ydersiden af forsvarsspilleren. Hvis backen ikke 
kan komme til en afslutning, skal bolden spilles vi-
dere til centerspilleren, som står overfor en lignende 
situation. Når bolden kommer over til højre back, skal 
der afsluttes. Der må ikke spilles retur i denne øvelse.

Husk at skifte side midt i øvelsen.

Kan varieres ved at bolden må spilles retur til en fri 
chance et andet sted på banen.

En bold pr. 
hold af tre 
spillere, to 
overtræks- 
trøjer til 
forsvars- 
spillerne og 
to kegler.

Kamp og/eller Kampe på ét 
mål (kort 23)

30 min Del gruppen op i hold af fem personer. Spil kampe af 
5-8 minutters varighed.

Som variation til de almindelige Five-a-side-kampe 
kan I spille ’Kampe på ét mål’. 

Kampe på ét mål fungerer ved, at ét hold starter i 
forsvaret og de andre hold i angreb. Stil op som på 
figuren. Når et hold ikke har scoret, bliver de skiftet 
ind i forsvaret. Man spiller først til fem mål.

Hvis man ikke ønsker et overtalsspil, så kan der ind-
sættes fast målmand.

Området, der spilles på, kan afgrænses med kegler, 
hvis man f.eks. vil spille tre mod tre.

En bold og 
fem over-
trækstrøjer 
ved alminde-
lig kamp.

En bold pr. 
hold og over-
trækstrøjer 
i forskellige 
farver til de 
forskellige 
hold.



12 Krydsspil
 
Dagens tema er krydsspil med fokus på centerkryds og det efterfølgende presspil.

Øvelse Tid Beskrivelse Materialer

Afleveringer overfor  
hinanden (kort 6)

3

3

2

1

2

1

10 min Giv spillerne tid til at finde på anderledes måder at 
kaste og gribe på.
Lav variation med to bolde:
1. Spillerne er sammen i par. Én spiller kaster 

normalt (direkte) til den anden spiller, der sam-
tidig laver en studsaflevering tilbage. Der skiftes 
mellem kasteformerne.

2. Spiller 1 kaster sin bold op i luften, modtager en 
aflevering fra spiller 2, afleverer den retur igen – 
og griber derefter egen bold, der er på vej ned.

3. Begge spillere kaster på samme tid deres bold, 
og griber bolden der kommer retur. Der kastes og 
gribes med en hånd.

To bolde  
pr. par.

Fangeleg med bold (kort 3) 10 min To fangere pr. 10 spillere. Hver fanger har en over-
trækstrøje 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 højst 
have bolden i fem sekunder og tage tre skridt, så skal 
bolden afleveres videre.

En bold pr. 
10 spillere og 
en over-
trækstrøje pr. 
10 spillere.

Centerkryds – 2 mod 1 (kort 
26)

10 min Opstil en forsvarsspiller som vist på figuren. Center-
spilleren kommer i løb og angriber forsvarsspilleren 
på kant, samtidig med at angriberen er skudfarlig. 
Lidt efter kommer backen i høj fart i et krydsspil bag 
om centerspilleren, modtager bolden og afslutter. 

Det angribende hold skal forsøge at få forsvarsspille-
ren ud af balance.

Kan også spilles tre mod to, hvor der kommer en af-
slutningsmulighed yderligere. Eller tre mod tre, hvor der 
skal startes med et centerkryds og derefter er frit spil.

En bold pr. 
par, en over-
trækstrøje til 
forsvars- 
spilleren og 
to kegler.

Kamp og/eller Bonusspillet 
(kort 20)

30 min Del gruppen op i hold af fem personer. Spil kampe af 
5-8 minutters varighed. 
Som variation til de almindelige Five-a-side-kampe 
kan I spille ’Bonusspillet’. 
I Bonusspillet spilles der med de almindelige Fi-
ve-a-side-regler, dog giver en scoring en ekstra 
målchance. Når der scores, får holdet en ny chance i 
angrebet i modsatte ende. Målscoren henter bolden 
i målet, mens det forsvarende hold forsøger at nå til 
den modsatte ende og genoptage forsvaret.

Fem over-
trækstrøjer 
og en bold.



13 Stafet og konkurrencer
 
Dagens tema er at lave en sjov og hård træning med konkurrencer, stafet og kamp.

Øvelse Tid Beskrivelse Materialer

Afleveringer overfor  
hinanden (kort 6)

3

3

2

1

2

1

7 min Giv spillerne tid til at finde på anderledes måder at 
kaste og gribe på.

Løb evt. frem og tilbage, mens der afleveres.

En bold  
pr. par.

Ram bolden ”i røven” (kort 8) 7 min Opdel gruppen i to hold, som står på hver deres 
sidelinje med lige mange bolde. Placer en større bold, 
f.eks. en fodbold eller en volleyball, midt på banen. På 
signal begynder kampen. Alle spillere skyder for at 
ramme volleyball’en, så den triller over mod mod-
standerholdets sidelinje. Når volleyball’en passerer et 
holds sidelinje, får modstanderne et point. 

Der spilles bedst af tre kampe.

Mange 
Five-a-si-
de-bolde og 
en større 
bold, f.eks. 
en fodbold 
eller en  
volleyball.

Kommandostafet (kort 5) 6 min Opstil spillerne i en rundkreds sammen to og to og 
placér en eller flere bolde i midten. Træneren giver 
følgende 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 mandag  
Fløjt: Bagerste mand spurter rundt om cirklen i urets 
retning, ind igennem makkerens ben, og ind og for-
søge at fange bolden/boldene først.

En eller flere 
bolde pr. 
rundkreds.

Straffekonkurrence (kort 27) 10 min Del spillerne i to hold og opstil dem som vist på figuren. 
Placér en kegle midt på banen. Alle spillere har en bold i 
hånden. Placér en måldommer, som tæller scoringer. 
Konkurrencen begynder på signal, hvor de to forreste 
spillere løber ind til keglen og vender ned mod mod-
standerens mål. Efter keglen har hver spiller en dribling 
og skyder så på mål. Scorer vedkommende, er det 
næste spillers tur. Brænder vedkommende, skal næste 
mand ned og røre holdets baglinje, inden vedkommen-
de må løbe ind mod keglen og videre til en afslutning.

Man spiller først til 20 scoringer.

En bold pr. 
person.

Kamp 30 min Del gruppen op i hold af fem personer. Spil kampe af 
5-8 minutters varighed.

En bold og 
fem over-
trækstrøjer.



15 Brug halfaciliteterne 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. Endelig er der den mulighed at 
spille på kortbanen (grøn) samt en minibane (gul), som vist herunder. Bruger man hallen fleksibe-
lt, kan alle være aktive på samme tid, og øvelserne er nemme at organisere.

  Minibane 13x20 meter
  Kortbane 25,5x20 meter
  Alm. håndboldbane 40x20 meter
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