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6.0 

 PlAy 
Håndbold ModUl
Håndboldmodulet i Håndboldfitness er først og fremmest et træningsmodul med fokus 
på glæden ved at lege med bolden og spille på 2 mål.  Selve legen og spillet med hånd-
bolden er omdrejningspunktet og en helt central motivationsfaktor for alle spillere. 

Bolden og kroppen er skabt til bevægelse, og bolden har den fantastiske egenskab, at 
den får voksne til at konkurrere, lege, bevæge og udfordre sig selv og glemme alt om 
tid og sted. Det er nærmest umuligt som voksen at være passiv, når bolden er med. 

Målet er – hver gang – at alle spillere har en rigtig god håndboldoplevelse med mas-
ser af bevægelse og grin (vi træner således IKKE taktiske færdigheder til brug i næste 
turneringskamp). 
Derfor er der til Håndboldfitness designet et nyt intenst træningsspil – MATCH - med 
elementer fra både StreetHandball, Beachhandball og Totalhåndbold. Essensen af sel-
ve spillet - et super intenst og dynamisk spil, med mange spilkvaliteter, og som hver 
enkelt deltager kan få glæde af uanset forudsætninger.

”MAtCH!” – dynamik, tempo, mål
Med udgangspunkt i spilleglæden og alt det sjove ved håndbold – masser af 
bevægelse, mange boldberøringer og afslutninger for alle, samt komplette 
spiloplevelser både i forsvar og angreb - har vi udviklet dette kompakte 
håndboldspil. 

Spillet er ikke det samme som traditionel håndbold med harpiks, 
hårde bolde, og stringente regler. MATCH har i stedet fokus på det 
legende element koblet sammen med masser af bevægelse, spille-
lyst og konkurrence med og mod andre voksne.

”MAtCH!” 
- et nyt sjovt håndboldspil på små baner
• Megen bevægelse 
• Mange afslutninger/scoringer
• Mange boldberøringer
• Mange forsvarsaktioner/bolderobringer
• Mange redninger

 komplette
 kompakte

”MAtCH!” 
er ACtIon
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Lars Brønserud
Forfatter, Match-modulet

Om forfatteren
Lars Brønserud har gennem mere end 30 år beskæftiget sig med håndbold på
mange niveauer, både som spiller, træner og leder. I sit civile arbejde som underviser, 
konsulent og projektleder har håndbold, udvikling og leg ligeledes været et væsent-
ligt omdrejningspunkt. Disse elementer har Lars integreret i udviklingen af dette 
Håndboldmodul, der indholdsmæssigt bygger på en motiverende sjov træning, 
med konkurrence tilsat et legende element, anderledes MATCH! håndboldspil
samt høj puls. 
Rigtig god fornøjelse!
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148 HÅNDBOLDFITNESS

Instruktørmanual

  Håndbold på små baner

MATCH

Håndboldspillet MATCH er en koncentreret variant af det færdige håndboldspil, 
idet det spilles på en mindre bane og med mange af de samme spilkvaliteter: Kam-
pen om at vinde, masser af skud og afl everinger, tekniske fi nesser og fi nter, sam-
spil og individuelle færdigheder, høj puls, sejre og nederlag, ærgrelser og glæde…  
Desuden er MATCH-spillene krydret med leg, ved at der er tilsat sjove særregler.

Spilidé
      Spillet har fokus på, at spillerne oplever følgende kvaliteter:

 Bevægelse – dynamik/fl ow – komplette spiloplevelser

 > Bevægelse
 - få spillere på banen giver hver spiller meget bevægelse, mange bold-
 berøringer samt mange scoringschancer
 
 > Dynamik & fl ow i spillet
 - få spilstop og ingen forsætlig kropskontakt; kun få regler, så spillet er
 levende og nemt for alle at spille

 > Komplette spiloplevelser
 - alle spillere deltager i hele spillet - ingen er ”parkeret” på en bestemt
 position

Rammer
 •    Spillepladsen er en kompakt håndboldbane (mini-banen på 20 x 13 m.)
 •    Holdet består af 4-6 spillere med 1 målvogter og 3 markspillere på
        banen ad gangen
 •    Der spilles med en blød Streetbold
 •    Udskiftningsområdet er begge sidelinjer

Regler
 1.   Ingen (aktiv/forsætlig) kropskontakt
 2.   Rotation: Ved scoring SKAL målscoreren løbe ud over en sidelinje, før
       en ny spiller må løbe ind som målvogter.
 3.   Dynamik: Efter scoring giver målmanden bolden op fra mål.
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Differentiering 

MATCH spilles på en lille bane på tværs af håndboldbanen, dvs. de små mini-baner 
(20 x 13 m.). Da der kan være store forskelle i deltagernes forudsætninger, kan det 
være en idé for instruktøren at arbejde fl eksibelt med selve spillet og differentiere i 
forhold til deltagernes forudsætninger. 

MATCH-grundspillet kan med enkle regler nemt differentieres, så det kan spilles på 
forskellige færdighedstrin og dermed passe til forskellige målgrupper. Det giver in-
struktøren rigtig god mulighed for at tilpasse spillene i forhold til deltagerne og spille 
på fl ere baner efter færdighedsniveau:

Trin 1
’Begyndere’
-  meget let

4 mod 4 (1-2 ud-
skiftere).
Kropskontakt tilladt.
Udskiftning efter hvert 
skud. Målmand (ikke) 
med i angrebet. Blød 
bold (evt. bold der kan 
drible).

4 mod 4 (1-2 ud-
skiftere).
Let kropskontakt tilladt.
Udskiftning efter hvert 
skud. 
Målmand med i angre-
bet. 
Blød bold.

4 mod 4 (1-2 ud-
skiftere).
Ingen kropskontakt.
Udskiftning efter
scoring. 
Målmand med i angre-
bet. 
Blød bold.

3 mod 3(1-2 udskiftere).
Ingen kropskontakt.
Udskiftning efter
scoring. 
Målmand med i angre-
bet. 
Blød bold.

Trin 3
’Aspiranter’

- middel

Trin 2
’Boblere’

- let

Trin 4
’Rutinerede’

- svært

Anbefaling
Hvis der håndboldmæssigt er stor niveaumæssig spredning i gruppen, anbefales det at samle spillere
med samme niveau på samme bane. Hermed skabes der plads til, at både nybegyndere og øvede hånd-
boldspillere får en god oplevelse.
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Instruktørmanual

MATCH - spil 1: 6´ER
Spilmål: 
Kombinere færdigheder med 
tilfældigheder

Beskrivelse
- 2 hold á 4 spillere på banen, øvrige er udskift-
ningsspillere. 
- Målmanden går med frem i angrebet.

- Efter scoring løber målscoreren ud og kaster ter-
ningen (terningen ligger ved midten af banen).

- Det antal øjne, terningen viser, bliver scoringens 
værdi (en 3’er tæller således 3 mål på tavlen).
Men… 
Lander terningen på 5, trækkes der 5 mål fra ens 
målscore!

Antal deltagere pr. bane 
9-15 

Rekvisitter 
•  1 terning
•  1 bold
•  2 mål 
•  1 sæt træningsveste

Spilidé:
Spil på et Casino er præget 
af tilfældigheder. Lander 
terningerne rigtigt, kan 
den store gevinst vindes…
eller hele indsatsen tabes. 

I MATCH-spillet ’6’er’, kan 
terningekast afgøre, om 
dit hold kommer afgøren-
de foran eller måske taber 
hele håndboldkampen.

Variant
Spillerne tæller individuelt egen målscoring og må ikke fortælle holdkammeraterne sin score. Først når kampen er 
færdigspillet, tælles holdets samlede score sammen. Holdet med flest mål vinder.

MATCH - spil 2: LEVEL
Spilmål: 
Træner spilforståelse og at få  
det maksimale ud af holdet

Beskrivelse
- 2 hold á 4 spillere på banen, øvrige er udskift-
ningsspillere. 
- Målmanden går med frem i angrebet.
- Alle spillere inddeles inden kampstart i 3 niveau-
er efter forudsætninger (begyndere, let øvede, 
øvede).
- Niveauet markeres med et tegn på hånden 
(tusch, svedbånd, mv.). 
- De mest øvede spillere (niveau 1) får 1 point pr. 
scoring, mens let øvede får 2 point, og begyndere 
får 3 point. 

Det vil således være en fordel at spille de mindre 
øvede spillere til afslutnings-mulighed

Antal deltagere pr. bane  
8-12 

Rekvisitter 
•  1 bold
•  1 mål
•  Overtræksveste til 1 hold 
•  Markeringsbånd/ tusch

Spilidé:
Fra golf kendes begrebet 
’handikap’.

Fordelen ved at spille med 
’handikap’ er, at spillere 
med forskellige for-ud-
sætninger kan dyste mod 
hinanden. 

I MATCH-spillet ’LEVEL’ er 
det muligt for øvede og 
uøvede håndboldspillere 
at kæmpe med og mod 
hinanden.

Variant
Antallet af point kan ændres f.eks. ved at fordoble scoringen ved trick-scoring (mellem ben, bagom ryggen, etc.) 
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MATCH - spil 3: DEAD MAN WALKING
Spilmål: 
Kombinere færdigheder med 
tilfældigheder

Beskrivelse
- To hold á 4 spilere spiller en almindelig MATCH 
kamp, med tvungen udskiftning og ny målmand 
efter hver scoring.

- Holdet, der først når 10 scoringer, vinder kampen 
- men… scores der mellem benene på målvogteren, 
’dør’ og taber holdet alle sine mål! Holdets mål-
score nulstilles således med det samme. 

- Er man eksempelvis bagud 3-8, vil en scoring 
mellem benene på modstander målmanden be-
tyde, man kommer foran 4-0. 

Antal deltagere pr. bane  
8-12

Rekvisitter 
•  1 bold
•  2 mål 
•  Overtræksveste til 1 hold

Spilidé:
MATCH-spillet ’DEAD MAN 
WALKING’ er et nyt ner-
vepirrende håndboldspil 
inspireret af billardspillet 
pool. 

I pool må man for alt i ver-
den ikke skyde den sorte 
kugle i hul, for så dør man 
og taber spillet.

’DEAD MAN WALKING’ er 
en sjov men giftig
håndboldversion…

Variant
Placer eks. en kegle på stregen i modstandermålet. Når denne rammes, nulstilles modstander holdets score. 

MATCH - spil 4: TREFILOV
Spilmål: 
Træner hurtig omstilling og  
overblik ved høj puls 

Beskrivelse
’TREFILOV’ kan spilles med 3 eller 4 hold, der spil-
ler alle mod alle.

- To hold á 3-4 personer starter på banen. De 
udesiddende hold træner fysisk træning uden for 
banen. 

- Det hold, der scores mod, udgår med det sam-
me, og et nyt hold løber i stedet på banen og 
henter bolden i målet. 
- Hold, der udgår, får naturligvis en ’holdstraf’ 
og skal mellem hver kamp lave 10 x øvelser (eks. 
armstrækning, spurter, reaktionsøvelse).

- Holdene kan vælge at øge ’gevinsten’ med 3 
øvelser yderligere, for hver gang man udgår… 
(dvs.10 > 13 > 16 > 19 >…).

Antal deltagere pr. bane  
9-16

Rekvisitter 
•  1 bold
•  1 mål
•  2-3 sæt træningsveste

Spilidé:
Den legendariske russiske 
og iltre træner Trefilov er 
inspirationskilde til dette 
spil. 

Når man som hold ’dum-
mer sig, og der scores 
mod en, venter der en 
særlig ’lærestreg’ til hele 
holdet: 

Hele holdet ryger ud af 
banen og ’belønnes’ i ste-
det med en omgang fysisk 
holdstraf – så kan de lære 
det!

Variant
Forskellige former for ’straf’ - både løbe eller styrke.
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Instruktørmanual

MATCH - spil 5: BONUS
Spilmål: 
Træner hurtig omstilling til en ny 
spilsituation

Beskrivelse
- 2 hold á 4 spillere på banen, øvrige er udskift-
ningsspillere. 
- Målmanden går med frem angrebet.
- I BONUS byttes der med det samme målende, 
hver gang et hold scorer.

- Lige efter scoringen må målscoreren spurte ind 
i målet og hente bolden. Med det samme kan 
denne forsøge at lave en bonusscoring ved at 
score i modsatte/ tomme modstandermål.

På samme tid skal det forsvarende hold lave en 
hurtig omstilling og forsvare det nye mål, således 
man undgår at modstanderne får en dobbelt-
scoring. 

Uanset om bonus-skudforsøget går i mål eller ej, 
overgår bolden til det forsvarende hold.

Antal deltagere pr. bane 
6-12

Rekvisitter:
•  1 bold
•  2 mål 

Spilidé:
I MATCH- spillet BONUS er 
der gevinst, hvis du spiller 
godt. 

Når et hold har scoret et 
mål, får det straks en eks-
tra mulighed for at score 
ét bonus mål…
…hvis man altså kan ram-
me!

Variant
Ved scoring skal alle modspillere med det samme tage en armstrækning, inden de må bytte ende og  
forsvare det nye mål.

MATCH - spil 6: BOOGIE
Spilmål: 
Træner koncentration under 
tidspres

Beskrivelse
- 2 hold á 4 spillere på banen, øvrige er udskift-
ningsspillere. 
- Målmanden går med frem i angrebet.
- Som en ekstra dimension er det musikken, der 
styrer spillet. 

- Instruktøren eller deltagerne har lavet en afspil-
ningsliste med musikstykker af forskellig længde 
(3- 7 min.). Hver gang, et musik nummer ender, 
slutter kampen, og kampens vinder noteres.

Når næste musiknummer begynder, starter såle-
des en ny kamp. Når træningen er færdig, optæl-
les hvor mange små kampe hvert hold har vundet, 
og den samlede vinder kan findes. 

I tilfælde af uafgjort afgøres kampen med straf-
fekast.

Antal deltagere pr. bane 
8-12 

Rekvisitter:
•  1 bold
•  2 mål
•  1 sæt træningsveste
    Musikafspiller 
•  Musiknumre af varieret
    længde (3-7 min.)

Spilidé:
Mange spillere motiveres 
af, at der er baggrunds-
musik, når de træner. 

I MATCH-spillet BOOGIE 
inddrages musikken i spil-
let som et afgørende ele-
ment.

Bedst som musikken spil-
ler, stopper den pludselig. 
Dette er samtidig signal 
til, at kampen er slut...

Variant
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MATCH - spil 7: HAPPY
Spilmål:
Træner overblik og teamsamar-
bejde i kaos.

Beskrivelse
- Spillerne inddeles i 2 store hold á 7-12 spillere. 
- Hvert hold deles igen, så halvdelen af holdet 
spiller på bane 1, mens den anden halvdel spiller 
på bane 2. 
- På hver bane er der minimum 3 spillere, øvrige er 
udskiftningsspillere placeret mellem de to baner.
- Målmanden går med frem i angrebet.

- Der spilles håndbold efter almindelige MATCH-
regler, dog med udskiftning/ rotation efter hver 
afslutning (ved afslutning skal udskifteren være 
klar til at kunne hoppe ind på begge baner).

- Ved scoring råber målscoreren holdets målscore 
højt (eks. ’9’). Glemmer man scoren, må holdet 
starte forfra fra nul.
Forvirrende…Prøv selv:-)!

Antal deltagere pr. bane  
6-12

Rekvisitter: 
•  2 bolde
•  2 baner
•  4 mål 
•  1 sæt træningsveste

Spilidé:
Hvis I er mange til træ-
ning, så lav en sjov ’hånd-
boldfest’ med et element 
af kaos. 

I MATCH-spillet HAPPY er 
der dobbelt op på antal-
let af baner, og holdet er 
splittet op på begge ba-
ner.

Hvor skal man ind næste 
gang, hvem spiller jeg 
sammen med, og hvilket 
hold bevarer overblikket 
bedst?

Variant
Scoren for begge baner lægges sammen. Man kan som hold således sagtens tabe på den ene bane,  
men vinde samlet.

MATCH - spil 8: DUELLEN Spilmål: 
Træner intensitet og konkurrence

Beskrivelse
- 2 hold á 4 spillere på banen, øvrige er udskift-
ningsspillere. 
- Målmanden går med frem i angrebet.
- I DUELLEN spilles der med, at alle spillere hver 
især finder en modspiller fra det andet hold, man 
ønsker at dyste direkte imod. 

- DUELLEN spilles efter almindelige MATCH-regler, 
dog med mulighed for at man parvis kan aftale 
egne særregler i forhold til kropskontakt, idet 
man kun må dække personligt op. Hermed er det 
muligt at differentiere mellem spillerne, hvor hårdt 
man vil gå til hinanden.

Hvis ens direkte modspiller scorer, går begge spil-
lere uden for banen, hvor man udfører den aftalte 
’belønning’ (eks. x antal armstrækninger).

Antal deltagere pr. bane  
4-10

Rekvisitter:
•  1 bold
•  2 mål
•  1 sæt træningsveste

Spilidé:
Mange kender til at have 
en god ven/ modspiller, 
man ikke vil tabe til i en 
dyst. 

I MATCH-spillet ’DUELLEN’ 
får spillerne parvis mu-
lighed for både at vinde 
med sit hold og samtidig 
duellere mod en bestemt 
modstander i en intern 
konkurrence. 

Hvem står tilbage med 
æren…?

Variant
Alternativ ’belønning’: Makkeren, der taber, skal ’give en omgang’ (ved at løbe 1 omgang rundt om banen).  
Spillet fortsætter som normalt, så man skal skynde sig, inden man skal på banen igen.
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Instruktørmanual

MATCH - spil 9: SHOOTING STAR
Spilmål: 
Træner bevægelse og splitvision 
(delt opmærksomhed)

Beskrivelse
- 2 hold á 4 spillere på banen, øvrige er udskift-
ningsspillere. 
- Målmanden går med frem i angrebet.
- I ’SHOOTING STAR’ spilles med almindelige 
MATCH-regler. Dog har man en ekstra dimension 
i kampen, idet udskiftningsspillerne aktivt kan 
påvirke spillet på banen ved at skyde en modstan-
der…

- Udskiftningsspillerne på hvert hold må kaste en 
aviskugle efter den modstander, der har bolden. 
Hvis personen på banen bliver ramt af en kugle 
udefra - mens denne har bolden i hånden – over-
går bolden til det andet hold. 

- Hvert hold har ved kampstart hver en aviskugle. 
Når kuglen er kastet, er den fri, og begge holds 
udskiftere må derefter skyde med kuglerne efter 
hvem, der først får fat i dem. Udskifterne må ikke 
gå ind på banen og hente kuglerne, så det er op 
til spillerne på banen at få dem ud igen.

Antal deltagere pr. bane  
6-12 

Rekvisitter:
•  1 streetbold
•  2 mål
•  2 aviskugler eller skumbolde
•  1 sæt træningsveste

Spilidé:
Det kan være svært at 
dække op, så det kan 
være rigtig rart at få ram 
på modstanderholdet ved 
at sætte en spiller ud af 
spil…

Variant
1. Brug flere aviskugler
2. Anden form for handling ved ramt mand (eks. skal gå ud/ fratræk i scoren/…)

MATCH - spil 10: BANDE
Spilmål: 
Træner spilbarhed og brug af 
hele banen (bredde - dybde)

Beskrivelse
- 2 hold á 4 spillere på banen, øvrige er udskift-
ningsspillere. 
- Målmanden går med frem i angrebet.
- ’BANDE’ spilles med almindelige MATCH-regler, 
dog med en udskifter fra hvert hold stationært 
placeret bag modstanderens mål til brug som 
bande. 

- Ved at aflevere til denne ’bande’, får man som 
hold en ny dimension i spillet og mulighed for at 
forvirre såvel forsvar som målvogter.

- ’Bande’-spilleren må ikke løbe med bolden, men 
må frit bevæge sig bag baglinjen uden bold.

Antal deltagere pr. bane  
8-12 

Rekvisitter:
•  1 bold
•  2 mål
•  1 sæt træningsveste

Spilidé:
Alle medspillere er dæk-
ket op, og du mangler en 
at spille, … hvad gør du?

Med en bande får du en 
spilstation, som skaber en 
ekstra dimension i spillet. 

Variant  1. Spillet kan udvides med, at det bliver tilladt for ’bande’-spilleren også at score 
      - dog stadig uden at bevæge sig med bolden.
  2. Banden kan også flyttes ud på sidelinjen
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MATCH - spil 12: BATTLE
Spilmål: 
Træner samarbejde, overblik og 
taktik

Beskrivelse
- 2 hold á 4 el. 5 spillere, heraf 1 som udskifter.

- Inden kampstart får hvert hold et spillekort med 
en dronning og en konge på. Kortet gemmes i en 
strømpe og giver en særlig egenskab til den, der 
bærer det: 

1. En dronning-scoring tæller for 3 mål, men gribes 
et dronning-skud af målmanden, tæller det minus 
3 mål. 

2. Kongen er meget vigtig at beskytte: Første 
gang, kongen rammes af en aviskugle skudt fra 
sidelinjen, når han har bolden i hånden, ’lam-
mes’ armen, og han skal kaste med modsatte arm 
resten af kampen. Anden gang, kongen rammes, 
mister holdet alle mål og skal starte fra nul igen.

- Det hold, der først får 10 mål, har vundet 
BATTLEN.

Antal deltagere pr. bane  
8-12

Rekvisitter:
•  1 bold
•  2 mål
•  Aviskugler 
•  1 sæt spillekort

Spilidé:
I MATCH-spillet BATTLE er 
der for alvor dømt krig, for 
modstanderen er på jagt 
efter holdets 
konge.

Prøv dette skak-inspirere-
de håndboldspil. 

Variant

MATCH - spil 11: TRIPPLEBALL
Spilmål: 
Træner tekniske færdigheder 
med forskellige bolde.

Beskrivelse
- 2 hold á 4 spillere på banen, øvrige er udskift-
ningsspillere. 
- Målmanden går med frem i angrebet.
- ’TRIPPLEBALL’ spilles med 3 forskellige boldtyper, 
der ligger placeret ved stolpen ud for hver sit mål 
eller i net-taget på målet. 

- Målvogteren skifter bold mellem hver scoring, 
således at der hele tiden bliver bragt en ny bold i 
spil efter scoring. 

Men… glemmer målvogteren at skifte bolden, mi-
ster holdet 2 mål.

Antal deltagere pr. bane  
6-12

Rekvisitter:
•  1 streethandball
•  1 beachhandball
•  1 normal håndbold  
    (kun studs-scoringer)
•  2 mål
•  1 sæt træningsveste

Spilidé:
Savner spillerne udfor-
dring og har lyst til at 
prøve noget nyt? 

I MATCH-spillet ’TRIPPLE-
BALL’ kombineres kaos 
med teknik og taktik. 

Spillet er udfordrende og 
kræver teknisk parathed, 
da boldene ikke reagerer 
ens...

Variant
En sværere variant er at spille med ens bolde, hvor en af boldene  
(’den gyldne bold’) markeres særligt med en tydelig plet/mærke.  
Scoringer med denne tæller x3.
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Instruktørmanual

MATCH - spil 13: FINALE Spilmål: 
Træner mental styrke og teknik

Beskrivelse
- FINALE er et individuelt spil, hvor man spiller 
’alle-mod-alle’ og indbyrdes kæmper om at få flest 
point. 
- I FINALE spilles med running score (dvs. alle skud 
tæller et point; enten point til målmanden ved 
brændte skud eller point til skytten ved scoring). 
- Kampene spilles i sæt op til 7 point.  Vinderen af 
sættet er den spiller, der først når 7 point. Opnår 
flere spillere 7 point, spiller de indbyrdes videre, 
indtil en af dem vinder med 2 overskydende point 
(eks. 10 – 8). Der spilles bedst af 5 sæt. 

- FINALE er en slags dynamisk straffekast-konkur-
rence, hvor spilleren kaster bolden til en tilspiller, 
løber op mod modstanderens mål, og modtager 
derefter en lang aflevering fra tilspilleren. Derefter 
har man maks. 3 skridt til et skudforsøg.  
- Spillerne skiftes mellem hvert forsøg til at skyde. 
Og mellem hver skudrunde skiftes der målmand, 
alle skal stå en runde.
- Særlige trickscoringer tæller dobbelt (dvs. to 
point for scoringer mellem egne ben, rotationer, 
bag om ryg og andre former for trickskud). 

Antal deltagere pr. bane  
9-15 

Rekvisitter:
•  1 terning
•  1 bold
•  2 mål 
•  1 sæt træningsveste

Spilidé:
Dette MATCH-spil er især 
godt hvis der er få til træ-
ning, eller brug for en hur-
tig afgørelse på et spil…

FINALE er inspireret af  
shoot out i beach hand-
ball, men er her udeluk-
kende et individuelt spil 
’alle-mod-alle’…

Variant
Flere udfordringer eller flere spillere? Kombiner spillet med en fysisk dimension ved at bruge et spil kort og sæt 
spillerne sammen i par to og to. Hver gang man scorer, skiftes man ud og trækker et spillekort, der angiver x gen-
tagelser af en fysisk øvelse, som en person, man dyster direkte mod, skal lave (billedkort tæller 10 gentagelser). 
Alternativ til øvelser: Løbe 1 omgang rundt om banen.

MATCH - spil 14: BÆNKEN
Spilmål: 
Træner spilforståelse og at få  
det maksimale ud af holdet

Beskrivelse
- 2 hold á 4 spillere på banen, øvrige er udskift-
ningsspillere. 
- Målmanden går med frem i angrebet.
- I BÆNKEN spilles med almindelige MATCH-regler 
på banen. MEN uden for banen kan en spiller ’på 
bænken’ samtidig score ekstra point til holdet. 

- Det er muligt at score ekstra point til holdet ved 
at kaste en bold og ramme en kegle/ overligger/ 
etc.. 
- Som spiller skal man skyde fra den afstand, der 
passer bedst til ens færdigheder (begyndere: 5 m. 
- let øvede: 7 m. - øvede:10 m.). 
- Mellem hvert skudforsøg løber skytten hen og 
henter bolden og rundt om målet/ keglen og til-
bage til start. 
- Man scorer 1 point for hvert pletskud til holdets 
score (lægges sammen med kampscoren, når kam-
pen på banen er slut).

Antal deltagere pr. bane  
8-14 

Rekvisitter:
•  2-3 bolde
•  2-3 mål
•  1-2 kegler

Spilidé:
Vinderen af en håndbold-
kamp er ofte det hold med 
den bedste bænk af gode 
udskiftere. 

Dette udtryk kommer til 
at spille en særlig rolle i 
dette spil.

Variant
Prøv at løse forskellige opgaver inden for eks. præcisionskast, styrkeøvelse, løb, mv.
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MATCH - spil 15: DIAMANTEN
Spilmål: 
Træner bevægelse og spilbarhed  
i det frie rum

Beskrivelse

- 2 hold á 4 spillere på banen, øvrige er udskift-
ningsspillere. 

- Målmanden går med frem i angrebet.

- Angrebsholdet skal spille med 1 spiller inde på 
stregen, mens det forsvarende hold skal dække 
med 1 spiller fremskudt og uden for den stiplede 
linie. 

Antal deltagere pr. bane  
6-12

Rekvisitter:
•  1 bold
•  2 mål 
•  1 sæt træningsveste

Spilidé:
Mange håndboldspillere 
kender til at spille over for 
en ’mur’. 

I dette spil åbnes det kom-
pakte forsvar op med en 
fremskudt forsvarsspiller…

Hvilket hold finder de bed-
ste åbninger i spillet?

Variant
Som variation kan man dække endnu mere offensivt, så alle - på nær 1 person – dækker fremme foran den  
stiplede linje. Der er således kun en forsvars- og angrebsspiller inden for den stiplede linie..

MATCH - spil 16: KANNIBAL
Spilmål: 
Træner parathed og overblik  
ved høj puls

Beskrivelse
”KANNIBAL” spilles med 3 hold, der spiller alle 
mod alle. Scoren tælles fortløbende alle kam-
pene igennem.

- To hold á 4 personer starter på banen (øvrige 
er udskiftere). Det tredje hold holder sig klar ved 
midterlinjen udenfor banen. 

- Det hold, der først scorer to mål, forbliver på 
banen.
Det andet hold ryger ud (husk holdets antal af 
mål), mens det tredje hold løber ind i stedet, hen-
ter bolden i målet og starter med at angribe.

- Igen spilles der, til et af holdene først scorer 2 
mål, hvorefter det ”tabende” hold igen udgår. 

- Således spilles til et af holdene samlet når 10 
mål og dermed vinder hele kampen over de to 
hold. De to tilbageværende hold fortsætter kam-
pen og om hvem der skal blive nr. 2.

Antal deltagere pr. bane  
9-15

Rekvisitter:
•  1 bold
•  1 mål
•  2 sæt træningsveste

Spilidé:
ADVARSEL: 
Kannibal er et højintensivt 
og sjovt MATCH-spil!

Det gælder om at ”æde” 
sin modstander!

Hvordan… 

Spil først til 2, og så til 10! 

Forvirret…? 
-prøv det 

Variant
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Instruktørmanual

Her følger en række praktiske hjælpeværktøjer til dig som træner, der skal være med 
til at give dig overblik til hurtig igangsætning af dagens turnering ud fra antallet af 
deltagere og faciliteter til rådighed.

Holddeling 
Antal deltagere

3+1
1 bane 2 baner 3 baner

> Antal hold Antal hold Antal hold

8 2
9 2

10 2
11 2
12 3
13 3
14 3
15 3
16 4 4
17 4 4
18 4 4
19 4 4
20 4 4
21 4 4
22 4 4
23 4 4
24 4 4 6
25 6 6
26 6 6
27 6 6
28 6 6
29 6 6
30 6 6
31 6 6
32 6 6
33 6 6
34 6 6
35 6 6
36 6 6
37 8 9
38 8 9
39 8 9
40 8 9
41 8 9
42 8 9
43 8 9
44 8 9
45 8 9
46 8 9
47 8 9
48 8 9
49 9
50 9
51 9
52 9
53 9
54 9
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Instruktørmanual

Her følger en række praktiske hjælpeværktøjer til dig som træner, der skal være med 
til at give dig overblik til hurtig igangsætning af dagens turnering ud fra antallet af 
deltagere og faciliteter til rådighed.

Holddeling 
Antal deltagere

3+1
1 bane 2 baner 3 baner

> Antal hold Antal hold Antal hold

8 2
9 2

10 2
11 2
12 3
13 3
14 3
15 3
16 4 4
17 4 4
18 4 4
19 4 4
20 4 4
21 4 4
22 4 4
23 4 4
24 4 4 6
25 6 6
26 6 6
27 6 6
28 6 6
29 6 6
30 6 6
31 6 6
32 6 6
33 6 6
34 6 6
35 6 6
36 6 6
37 8 9
38 8 9
39 8 9
40 8 9
41 8 9
42 8 9
43 8 9
44 8 9
45 8 9
46 8 9
47 8 9
48 8 9
49 9
50 9
51 9
52 9
53 9
54 9
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Instruktørmanual

Kampplanlægning (oversigt)
Når du kender antallet af hold og baner, kan du med nedenstående model hurtigt 
lave en turneringsplan.

Kampe
á 5 min.

2 hold
A-B

3 hold
A-B-C

4 hold
A-B-C-D

6 hold
A-B-C-D-E-F

8 hold
A-B-C-D-E-F-

G-H

9 hold
A-B-C-D-E-F-

G-H-I

1 Mini 
bane

A-B

A-B
B-C
C-A
A-B
B-C
C-A

A-B
C-D
C-A
D-B
A-D
C-B

2 Mini 
baner

A-B / C-D
C-A / D-B
A-D /C-B
A-B / C-D
C-A / D-B
A-D /C-B

A-B / D-E
B-C / E-F
C-A / F-D
A-B / D-E
B-C / E-F
C-A / F-D

A-B / E-F
C-D / G-H
C-A / G-E
D-B / H-F
A-D / E-H
C-B / G-F

3 Mini 
baner

A-B / C-D / E-F
B-C / D-E / F-A
C-A / F-D / E-B
D-B / A-E / F-C
D-A / E-C / B-F

A-B / D-E / G-H
C-A / F-D / I-G
B-C / E-F / H-I

A-B / D-E / G-H
C-A / F-D / I-G
B-C / E-F / H-I

 
 

Resultatskema

9 Hold A B C D E F G H I Point i alt
Samlet 

placering

A x

B x

C x

D x

E x

F x

G x

H x

I x
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Instruktørmanual

boXen – sjove øvelser, sjov opvarmning 
I BOXEN har vi samlet en række små sjove øvelser, småspil og anderledes konkurrencer, 
der på en sjov måde kan overraske og kickstarte håndboldmodulet. BOXEN er således 
instruktørens værktøjskasse med en samling sjove ingredienser til fornøjeligt på 10 
min. at varme deltagerne lidt op, inden de er klar til at spille. 

BOXEN består af 3 elementer: 

• ”Kickstartere” - små øvelser. 
• ”Fit & Tips” - en tipskupon med fysiske opgaver til aktivitetshallen.
• ”Håndbold Dart” - ram plet med målrammen som dartskive. 
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1. Kickstartere

Kategori Navn Beskrivelse
Spilramme & 

rekvisitter

Løbe 
startere

”3 på stribe”

Holdene står ca. 20 m. fra de 9 kegler. På 
startsignal løbes op, og trøjer lægges på 1 
kegle. Der må kun lægges 1 trøje pr. kegle. 
Når trøjen er sluppet, må man ikke røre den 
igen. Løb tilbage, og det er næste persons 
tur. Hvem lægger først 3 på stribe?

9 kegler – sættes op 
i en kvadrat med 3x3 
og ca. 1 m. afstand 
mellem kegler
2 hold af 3-6 spillere
2x3 ens overtræks-
trøjer.

”Piraten”

Alle deltagere udstyres med en rekvisit 
(klemme/bånd/m.v.), som skal placeres synligt 
et sted på kroppen. Nu gælder det om, at alle 
stjæler fra hinanden. De ting, man stjæler, 
skal placeres på ens eget tøj, efterhånden 
som man napper det. Hvem har flest, når 
tiden er gået? (god ved mange deltagere).

30-50 ”dimser”.

”Memory 
stafet”

Er hukommelsen, hvad den har været? Et 
kortspil spredes ud på et stort område. Saml 
stik ved at finde 2 ens i samme farve (eks. 
er 2 sorte esser et par). Hvem får flest stik, 
inden tiden løber ud?

1 sæt spillekort
2 hold af 4 – 8 delta-
gere.

”Lejemorder 
& Body-
guard”

Hver person udvælger sig en ”bodyguard” og 
er samtidig ”lejemorder” for en anden. Løb 
tæt på den, du har valgt som din bodyguard, 
men væk fra den, du tror er din lejemorder. 
Det er ikke tilladt at kommunikere sam-
men, så det gælder om at holde øje og være 
vågen.

Kædefange

Klassisk gammel leg – god ved mange delta-
gere. 
1-3 personer udpeges som fangere, og skal 
fange deltagerne. Dem, man fanger, holdes i 
hånden. Når man er 4 fangere samlet, deles 
gruppen. Hvem overlever længst og står til-
bage som jagtet vildt?

”Romeo og 
Julie”

Denne leg er også kendt som ”Katten efter 
musen”. Deltagerne danner par og stiller sig/
ligger sig skulder ved skulder med siden til 
hinanden. 1 par udpeges som henholdsvis 
”Romeo” og ”Julie”, hvor Romeo jagter Julie. 
Julie har ”helle” ved at stille sig/lægge sig ved 
siden af en af de andre par, hvorefter perso-
nen længst væk overtager rollen som ”Ju-
lie”  og bliver jagtet. Når man fanges, byttes 
rollerne også rundt, således Romeo med det 
samme bliver til Julie og dermed et jaget dyr, 
og Julie bliver den ny Romeo og jagter den ny 
Julie.
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Instruktørmanual

Småspil

”Kongespil”

Hvert hold har 5 kegletoppe placeret foran 
eget  mål. Ram de andres kegler og tag dem 
med tilbage i eget felt. Man må ikke dække 
op i feltet. 
Når 1 hold har alle kegler, slutter spillet.

2 hold af 4-8 spillere
2 streetbolde pr. bane
Hel håndboldbane el-
ler mini-baner, 
4-5 kegler pr. hold
1 sæt overtrækstrøjer

”Grænse-
bold”

Hvert hold deles i 2 lige store dele, der skal 
være på hver sin side af en grænse. Som hold 
kan man score point ved at aflevere bolden 
fra den ene side af grænsen (en streg) over 
til en spiller fra sit hold på den anden side 
af grænsen. Når der scores, råber holdet sin 
score højt. Modstander holdet forsøger at 
erobre bolden. 

2 hold af 8-20 spillere
1 streetbold 
1 sæt overtrækstrøjer

Jagtbold

Det ene hold fanger det andet på et afgræn-
set område (eks. ½ håndboldbane) ved at 
spille sammen og røre modstander med bol-
den. Hvor lang tid tager det at fange alle fra 
det andet hold? Bagefter byttes roller.

2 hold af 4 –10 spil-
lere
1 -2 streetbolde pr. 
bane
1 sæt overtrækstrøjer

”Bolden 
Brænder”

1-2 pers. udpeges som fangere på et afgræn-
set område (eks. ½ håndboldbane). Den, der 
har en bold, kan fanges. Bolden spilles hele 
tiden rundt. Rammer bolden jorden, er man 
selvdød. Hvor lang tid tager det at fange alle?

1-3 bolde

Høvdingebold

Hvert hold har en ½ badmintonbane + en 
høvding placeret bag modstanderens baglinie. 
Når man bliver ramt inde på banen, går man 
ned til sin Høvding bag modstander baglinien. 
Hvem holder længst?

2 hold af 6-10 pers.
1 streetbold

Bevægelige 
mål

Målene dannes ved at 2 personer. Holder 
kosteskaft/trænings stænger mellem sig i 
hoftehøjde. Man scorer ved at studse bolden 
til medspiller gennem modstandermål, der 
bevæger sig rundt.

2 hold af 8-12 spillere
2 mål pr. hold
2 alm. bolde
1 sæt overtrækstrøjer

Partibold

a. Man scorer ved at kaste bolden på eks. en 
basketplade, og en anden fra holdet griber 
bolden, inden den rammer jorden eller er rørt 
af andre.

2 hold af 3-6 spillere
1 streetbold
1 streetbold
1 sæt overtrækstrøjer

b. Man scorer ved at ramme på kegler (hvert 
hold har et antal at skulle dække). 

2  hold
1 streetbold
12 kegler
1 sæt overtrækstrøjer

”Grøfte spil”

2 mod 2 på en badmintonbane. Spil sammen 
og scor ved at lægge bolden i modstandernes 
grøft (= de to bagerste linier på badminton-
banen).

1 bold
2 overtrækstrøjer pr. 
bane
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Småspil

”Kongespil”

Hvert hold har 5 kegletoppe placeret foran 
eget  mål. Ram de andres kegler og tag dem 
med tilbage i eget felt. Man må ikke dække 
op i feltet. 
Når 1 hold har alle kegler, slutter spillet.

2 hold af 4-8 spillere
2 streetbolde pr. bane
Hel håndboldbane el-
ler mini-baner, 
4-5 kegler pr. hold
1 sæt overtrækstrøjer

”Grænse-
bold”

Hvert hold deles i 2 lige store dele, der skal 
være på hver sin side af en grænse. Som hold 
kan man score point ved at aflevere bolden 
fra den ene side af grænsen (en streg) over 
til en spiller fra sit hold på den anden side 
af grænsen. Når der scores, råber holdet sin 
score højt. Modstander holdet forsøger at 
erobre bolden. 

2 hold af 8-20 spillere
1 streetbold 
1 sæt overtrækstrøjer

Jagtbold

Det ene hold fanger det andet på et afgræn-
set område (eks. ½ håndboldbane) ved at 
spille sammen og røre modstander med bol-
den. Hvor lang tid tager det at fange alle fra 
det andet hold? Bagefter byttes roller.

2 hold af 4 –10 spil-
lere
1 -2 streetbolde pr. 
bane
1 sæt overtrækstrøjer

”Bolden 
Brænder”

1-2 pers. udpeges som fangere på et afgræn-
set område (eks. ½ håndboldbane). Den, der 
har en bold, kan fanges. Bolden spilles hele 
tiden rundt. Rammer bolden jorden, er man 
selvdød. Hvor lang tid tager det at fange alle?

1-3 bolde

Høvdingebold

Hvert hold har en ½ badmintonbane + en 
høvding placeret bag modstanderens baglinie. 
Når man bliver ramt inde på banen, går man 
ned til sin Høvding bag modstander baglinien. 
Hvem holder længst?

2 hold af 6-10 pers.
1 streetbold

Bevægelige 
mål

Målene dannes ved at 2 personer. Holder 
kosteskaft/trænings stænger mellem sig i 
hoftehøjde. Man scorer ved at studse bolden 
til medspiller gennem modstandermål, der 
bevæger sig rundt.

2 hold af 8-12 spillere
2 mål pr. hold
2 alm. bolde
1 sæt overtrækstrøjer

Partibold

a. Man scorer ved at kaste bolden på eks. en 
basketplade, og en anden fra holdet griber 
bolden, inden den rammer jorden eller er rørt 
af andre.

2 hold af 3-6 spillere
1 streetbold
1 streetbold
1 sæt overtrækstrøjer

b. Man scorer ved at ramme på kegler (hvert 
hold har et antal at skulle dække). 

2  hold
1 streetbold
12 kegler
1 sæt overtrækstrøjer

”Grøfte spil”

2 mod 2 på en badmintonbane. Spil sammen 
og scor ved at lægge bolden i modstandernes 
grøft (= de to bagerste linier på badminton-
banen).

1 bold
2 overtrækstrøjer pr. 
bane
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Bold 
startere

Skudbaner
Spillerne gennemløber alene eller i par en bane 
med diverse chikaner (kegler, trænings stati-
ver, mv.) og slutter af med tilspilning og skud.

1 bold pr. spiller/par.
Diverse rekvisitter til at 
opbygge en god kræ-
vende bane.

Boldgang
trekant

6-7 pers. danner en trekant med 2-3 spillere 
i hvert af de 3 hjørner. Spil mod højre, løb til 
venstre. Når gruppen mestrer dette, fløjter in-
struktør og løbe- + boldretning vendes. Sæt 
tempoet op.

1 bold

Boldgang 
firkant

6-8 pers. danner en firkant. Kast til højre og 
løb diagonalt. Sæt tempoet op.

1-2 bolde

Boldgang 
cirkel

8-15 personer daner en cirkel, hvor man står 
tæt sammen. På samme tid starter man med 
sidestep mod venstre, således cirklen roterer 
men holder formationen. På signal fra instruk-
tør starter deltagerne med at videregive en 
bold mod højre, således bolden vandrer fra 
hånd til hånd. Efterhånden som øvelsen fun-
gerer, tilføres flere bolde – helt op til at der er 
halvt så mange bolde som deltagere. 

4-7 bolde
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2. ”fit & tips”
Træner udfylder selv besvarelsesmulighederne efter lokale forhold.  

Gå sammen i par og og tips resultaterne – hvor godt kender I hinandens form? (sæt 
ring om jeres gæt). 

Når alle par har tipset deres bud på resultater, igangsættes Fit & Tips. Alle aktiviteter 
SKAL gennemføres i bevægelse/løb og af begge deltagere.

Holdene starter ved forskellige stationer og arbejder sig kronologisk igennem øvel-
serne (dvs. start øvelse 4 > 5 > 6 >…). Ved mere end 10 hold gennemfører de øvrige 
hold øvelserne i omvendt rækkefølge (dvs. start øvelse 7 > 6 > 5 >…osv.). Når I er 
færdige tæller I – ærligt – jeres rigtige svar sammen. 
  

Nr. Øvelse 1 2 3

1
Hvor mange knager er der i et herreomklædningsrum?
Løb ud og tjek.

2
Hvor mange rød-hvide felter har et alm. håndboldmål?
Løb hen til et mål og tjek.

>27 28-30 30+

3

I kaster en bold til hinanden (6-8 m. afstand). Mellem 
hver aflevering laver I en armstrækning. Bliv ved til en 
af jer stopper. 
Hvor mange når I tilsammen?

>8 9-20 20+

4
Find en ”badmintongrøft”. Lav hver 20 høje hop over 
”grøften” med samlede ben og sideværts. Hvor mange 
pauser tager I undervejs?

0 1-2 2+

5
Lav zig-zag skøjtehop fra den ene ende og retur. 
Hvor mange hop bruger I tilsammen?

6
Hvor mange hink bruger I tilsammen for at komme 
fra start, rundt om et mærke (afstand ca. 15 m.) og 
retur?

>60 61-70 70+

7
Hvor mange huller til diverse stolper er der i gulvet? 
Løb rundt på hele banen og tæl antal.

8
Stå med ca. 10 m. afstand og lav 50 afleveringer.
Hvor mange gange taber I bolden?

>2 3-5 5+

9
Tag 25 lige mavebøjninger og 25 lige rygbøjninger. 
Hvor mange pauser har I tilsammen brug for under-
vejs?

Kun 1 
pause

Selvfølgelig 
ingen

Ja…flere

10
Lav 50 tjekmarks (sidestep med 3 m. afstand + rør 
kegler). 
Hvor mange pauser skal I have tilsammen?

0 1-2 2+
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3. Håndbold dart
Formålet med ”Håndbold Dart” er - på en sjov måde - at få varme i kroppen. 
Konceptet er ved hjælp af små konkurrencer, bolden som motivator og stolpen 
som dartskive at motivere til en sjov håndboldrelateret opvarmning

• Find sammen 2 og 2 med 1 bold (street). Instruktøren bestemmer, 
om det er en konkurrence alle parrene imellem eller en intern duel 
mellem de to makkere

• Løb parvis og aflever til hinanden fra målende til målende (husk 
gerne musik til og varier løbet – alm., gadedreng, løb m. rotation, 
baglæns, sidelæns, m. krydsben, skøjteløb, osv.)

• Ved ankomst til målende skal man fra målcirklen (øvede spillere) 
eller lille streg i feltet (uøvede) kaste og ramme stolpen (træning 
af præcissionskast). Det er tilladt at hoppe ind over stregen. Man 
må kun foretage et kast pr. målende, hvorefter man skal løbe til 
modsatte ende for næste forsøg

bulls eye

bull

Double

Trible

Målskivens bonusfelter er:

”Bulls Eye” 50 point (inderside stolpe øverst i rødt felt) 

”Bull” 25 point (inderside stolpe nederste felt)

”Trible” 10 point (inderside på hele stolpen)

”Double” 5 point (rød hjørnesamling på front af stolpe)
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Håndbold Dart - Bolden er kastet

1
”Stolpe”
Stillingen er 0-0. Hvem rammer først stolpen 10 gange 
(øvede)/6 gange (uøvede)?

2
”Skyd en hvid”
Ram alle de hvide felter på stolpen. Hvem bliver først fær-
dig?

3

”Jorden rundt” 
Ram tal-felterne i numerisk rækkefølge – start med tallet 1 
og kom rundt på hele målet. Hvem vinder?
Husk – kun 1 forsøg pr. målende.

Instruktøren skriver tallene 1 
– 15 to gange på nogle styk-
ker tape, og fordeler dem på 
nogle af de røde (lige tal) og 
hvide (ulige tal) felter på må-
lene.

4
”Pointjagten”
Alle hvide felter tæller 2 point, mens røde tæller -1 point.
Hvem får først 15 point?

5
”Hjørne”
Det eneste, der tæller, er at ramme de to hjørne samlinger.
Hvem får flest på 3 min.?

6

”100”
I starter hver med 100 point. Hvem kommer først til 0?
Rammer du hvid, kan man trække 15 point fra, mens rødt 
felt betyder +5 point. Når man når 0, skal man lukke spillet 
ved at ramme trekants samlingen. Hvem bliver først færdig? 
Husk – kun 1 forsøg pr. målende.

7

”Stolpe ind”
Mange kampe afgøres med stolpe ind. I dette spil giver det 
udelukkende point, når du rammer indersiden af stolpen, 
og bolden går i mål. I spiller først til 5 – der står 0-0. Hvem 
af jer vinder?

8

”Shanghai”
Man kaster i rækkefølge efter felterne: 1-3-5-7-9-11-13-
15-17-19.
Man kaster kun en gang efter hvert felt, og man sammen-
tæller løbende sin score. Hvem vinder?
Scores der imidlertid en SHANGHAI, som er 
- trible (inderside stolpe) 
- double (hjørnet på fronten af stolpen) 
og single (et hvidt felt) (rækkefølgen er ligegyldig) har man 
vundet spillet, uanset pointstillingen.

Instruktøren skriver alle de 
ulige tal 1 – 19 to gange på 
nogle stykker tape, og for-
deler dem på nogle felter på 
målene.

9

”Bull” - inderside stolpe, rødt felt øverst
Man starter med at kaste efter Bull. Når første spiller ram-
mer, må spilleren score i doublerne, indtil den anden spiller 
rammer Bull. Der gives point efter de doubler, man rammer, 
spillerne aftaler på forhånd, hvor mange point man skal nå 
for at vinde, eks. 100  point.
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og single (et hvidt felt) (rækkefølgen er ligegyldig) har man 
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9

”Bull” - inderside stolpe, rødt felt øverst
Man starter med at kaste efter Bull. Når første spiller ram-
mer, må spilleren score i doublerne, indtil den anden spiller 
rammer Bull. Der gives point efter de doubler, man rammer, 
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lektionsplaner
Her følger alle lektionsplanerne for Håndbolddelen. 

Lektionsplaner
Håndbold modulet

Lektion Uge nr. BOXEN 
Kickstartere og 
opvarmningsøv.
8 min.

TURNERING
Forskellige temaer
30 min.

Hints! Klubliv 
> 3.halvleg

1 ”3 på stribe” Roulette

Kvinde-
arrangement

Ansv.:

2 ”Skudbane” Roulette

I spiller om, hvem 
der arrangerer årets 
første kvinde arrange-
ment.

3 ”Fit & Tips” Level

4 ”Partibold A” Level

5 ”Piraten” Trefilov

6 ”Grøfte spil” Trefilov

7
”Lejemorder & 
bodyguard”

Ung mod gammel

I spiller om, hvem 
der arrangerer årets 
første mandearrange-
ment.

Mande-
arrangement

Ansv.:

8 ”Bevægelige mål” Ung mod gammel

9
”Bolden Bræn-
der”

Liga

10 ”Kongespil” Liga

11 ”Fit & Tips” Dead Man Walking

12 ”Jagtbold” Dead Man Walking

13 ”Håndbold Dart” Roulette

Fælles-
arrangement

Ansv.:

14 ”Grænsebold” Roulette

15 ”Memory” Trefilov

16 ”Høvdingebold” Trefilov

17 ”Boldcirkel” StreetHandball

18 ”Pladebold” StreetHandball

19 ” 3 på stribe” Zone
I spiller om, hvem der 
arrangerer næste kvin-
dearrangement.

Kvinde-
arrangement

Ansv.:

20 ”Skudbane” Zone

21 ”Fit & Tips” Robinson

22 ”Partibold A” Robinson

23 ”Piraten” CHAMP

24 ”Grøfte spil” CHAMP
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Dead Man Walking
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Duellen
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Boogie
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Happy

Bande
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Battle
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Hugger
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Diamanten
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25
”Lejemorder & 
bodyguard”

CHAMP
I spiller om, hvem 
der arrangerer næste 
mandearrangement.

Mande-
arrangement

Ansv.:

26 ”Bevægelige mål” Roulette

27
”Bolden Bræn-
der”

Roulette

28 ”Kongespil” Level

29 ”Fit & Tips” Level

30 ”Jagtbold” Ung mod gammel

31 ”Skudbane” Ung mod gammel

Fælles-
arrangement

Ansv.:

32 ”Grænsebold” Liga

33 ”Memory” Liga

34 ”Høvdingebold” Dead Man Walking

35 ”Boldcirkel” Dead Man Walking

36 ”Pladebold” Ung mod gammel

Ups, mange deltagere - hvad nu?
Hvis I er flere end 54 til håndboldtræning, vil der være logistiske udfordringer. Hvordan 
aktiverer man mange mennesker på samme tid, og så alle får noget ud af det? 

Her har lokale forhold meget at sige ift. hvad der er af udenomsplads. Hvis der er an-
dre faciliteter såsom opvarmningslokale/mini-hal, er det muligt at lægge 1-2 aktiviteter 
derind, ligesom det skal overvejes at gå udenfor med nogle aktiviteter, hvis årstiden 
tillader det. Endeligt må man lokalt vurdere, om det er muligt at skaffe ekstra facili-
teter, eller om det er nødvendigt at sætte begrænsninger på ift. max. deltagerantal.

Her præsenteres en nødplan, der kan absorbere helt op til 60 deltagere. Der er tale 
om en nødplan, og ikke den faste håndboldaktivitet året rundt.

Rammer

1 hel hal i 40 min. 
Banen inddeles i 5 stationer: 1 håndbold mini-bane, 2 stafetbaner, 2 boldområder.
Deltagerne inddeles i 10 hold á 6 personer.
Tiden kører hele tiden og stoppes IKKE > hurtige skifts mellem stationerne ved signal 
fra instruktør.

Minut 

Trænings 
station 1
Håndboldkamp
på mini-bane

Trænings 
station 2
Fysisk stafet
(trillebør, rulle, 
m.v)

Trænings 
station 3
”Håndbold 
Dart” som 
stafet

Trænings 
station 4
”Skudbane” på 
tid – løb, skyd 
og vælt alle 
rekvisitter

Trænings 
station 5
Afleverings-
konkurrence

0-6 1-2 3-4 5-6 7-8 9-10

7-13 9-10 1-2 3-4 5-6 7-8

14-20 7-8 9-10 1-2 3-4 5-6

21-27 5-6 7-8 9-10 1-2 3-4

28-34 3-4 5-6 7-8 9-10 1-2
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om en nødplan, og ikke den faste håndboldaktivitet året rundt.
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Tiden kører hele tiden og stoppes IKKE > hurtige skifts mellem stationerne ved signal 
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7.0

 skabeloner
til kopiering

Resultatskema til håndboldturnering

9 Hold A B C D E F G H I Point i alt
Samlet 

placering

A x

B x

C x

D x

E x

F x

G x

H x

I x
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skabelon til ”fit & tips”
Træner udfylder selv besvarelsesmulighederne efter lokale forhold.   

Gå sammen i par og og tips resultaterne – hvor godt kender I hinandens form? (sæt 
ring om jeres gæt). 

Når alle par har tipset deres bud på resultater, igangsættes Fit & Tips. Alle aktiviteter 
SKAL gennemføres i bevægelse/løb og af begge deltagere.

Holdene starter ved forskellige stationer og arbejder sig kronologisk igennem øvel-
serne (dvs. start øvelse 4 > 5 > 6 >…). Ved mere end 10 hold gennemfører de øvrige 
hold øvelserne i omvendt rækkefølge (dvs. start øvelse 7 > 6 > 5 >…osv.). Når I er 
færdige tæller I – ærligt – jeres rigtige svar sammen. 
  

Nr. Øvelse 1 2 3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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8.0 

 efterskrift 
Denne manual er udviklet med henblik på, at give dig som instruktør og alle deltagere 
en god oplevelse med Håndboldfitness træning. Vi er meget interesserede i en direkte 
dialog, så vi kan få konkrete tilbagemelding på dine oplevelser. Desuden modtager vi 
meget gerne konstruktive forslag til øvelser, klublivsaktiviteter, mv., der kan deles med 
andre og således berige alle Håndboldfitness klubbernes medlemmer. 

Ring eller skriv dine gode erfaringer ind til DHFs projektleder for Håndboldfitness.

Lars Brønserud
Fyrvej 4
5800 Nyborg
lab@dhf.dk
mobil: 2282 1843

Håndboldfitness  
lidt sundere, meget sjovere!
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skabelon til ”fit & tips”
Træner udfylder selv besvarelsesmulighederne efter lokale forhold.   

Gå sammen i par og og tips resultaterne – hvor godt kender I hinandens form? (sæt 
ring om jeres gæt). 

Når alle par har tipset deres bud på resultater, igangsættes Fit & Tips. Alle aktiviteter 
SKAL gennemføres i bevægelse/løb og af begge deltagere.

Holdene starter ved forskellige stationer og arbejder sig kronologisk igennem øvel-
serne (dvs. start øvelse 4 > 5 > 6 >…). Ved mere end 10 hold gennemfører de øvrige 
hold øvelserne i omvendt rækkefølge (dvs. start øvelse 7 > 6 > 5 >…osv.). Når I er 
færdige tæller I – ærligt – jeres rigtige svar sammen. 
  

Nr. Øvelse 1 2 3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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8.0 

 efterskrift 
Denne manual er udviklet med henblik på, at give dig som instruktør og alle deltagere 
en god oplevelse med Håndboldfitness træning. Vi er meget interesserede i en direkte 
dialog, så vi kan få konkrete tilbagemelding på dine oplevelser. Desuden modtager vi 
meget gerne konstruktive forslag til øvelser, klublivsaktiviteter, mv., der kan deles med 
andre og således berige alle Håndboldfitness klubbernes medlemmer. 

Ring eller skriv dine gode erfaringer ind til DHFs projektleder for Håndboldfitness.

Lars Brønserud
Fyrvej 4
5800 Nyborg
lab@dhf.dk
mobil: 2282 1843
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Kontakt

DHFs Udviklingsafdeling
Fyrvej 4
5800 Nyborg
dhfnyborg@dhf.dk
6531 4644


