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LÆRERVEJLEDNING
Lærervejledningen er en guide til dig som kursuslærer, uanset om du er:
• klubtræner og skal undervise i kurset 1-2-Træner i din egen
klub
• specialforbundslærer, der skal undervise på 1-2-Træner
med deltagere fra forskellige klubber

Gennem specialforbundsdelen bliver deltagerne i stand til at:
• instruere i specifikke øvelser
• fejlrette specifikke øvelser
• tilpasse specifikke øvelser til træningssituationen
(aktivitetshjulet)
• udvikle nye øvelser ud fra en konkret model

Formuleringen i lærervejledningen tager udgangspunkt i den
kursuslærer, der skal undervise i egen klub. Specialforbundslærere tilpasser undervisningen efter sammensætningen af
gruppen af kursister.

Efter de 8 timers kursus skal træneren have oplevelsen af, at
det er blevet lettere og sjovere at være træner.

FACILITETER
Kurset afvikles i en sportshal, gymnastiksal el.lign.

MÅLGRUPPE
Målgruppen for kurset er trænere, der skal prøve kræfter med
trænergerningen for første gang. Det kan være unge udøvere,
som ønsker at træne andre, f.eks. som hjælpetrænere, eller det
kan være forældre, som har sagt ja til at give en hånd med på
deres barns hold.

MATERIALE TIL DELTAGERNE

Kort sagt er det kommende eller nye trænere uden trænererfaring.

Materialet udleveres til deltagerne ved kursets start.

Kurset er således deltagernes første møde med et trænerkursus.

VARIGHED OG OPBYGNING

•
•
•

Hæftet ”Ny Træner?”
Folderen ”Gode råd”.
20 laminerede kort med øvelser til opvarmning og fysisk
træning

Herudover er der udviklet en mobilapp med øvelser til opvarmning og fysisk træning samt en række træningsøvelser fra
jeres egen idræt. Mobilapp kan hentes fra bagsiden af hæftet
"Ny Træner?", og den gennemgås på specialforbundsdelen
af dette kursus.

Kurset består af 2 x 4 lektioner (á 50 minutter).
• 4 lektioner som er en generel pædagogisk del (DIF-delen),
og som er fælles for alle idrætsgrene. Denne lærervejledning dækker disse lektioner.
• 4 lektioner som er idrætsspecifikke. Der findes særskilt
materiale og lærervejledning til disse lektioner.

Hæftet ”Ny Træner?” er primært beregnet for trænere fra
14-15 års alderen. Derfor har vi lavet folderen ”Gode råd”, som
sammen med mobilapp'en er brugbar for alle aldersklasser –
også de yngste trænere.

UDBYTTE

På selve kurset har alle brug for hæftet, da du i undervisningen henviser til opgaver og figurer, men fortæl de yngste, at
det ikke er forventet, at de efterfølgende gennemlæser hæftet.

Når deltagerne har gennemgået DIF-delen af kurset, har de
fået ideer og inspiration til og erfaring med:

LÆRERMATERIALE
•
•

Grundlæggende forberedelse og planlægning af træningen
Gennemførelse af en træning, der er:
a. motiverende (med højt aktivitetsniveau, god instruktion
og feedback) udført af en pædagogisk bevidst træner
b. tryg for deltagerne, fordi træneren er bevidst om sin
lederrolle og kan håndtere de typiske konflikter, der
opstår under en træning.

Derudover har deltagerne fået feedback på deres undervisning gennem praktiske undervisningscases.

•

Lærervejledning inkl. tre bilag:
Zip-zap-zup
Pablo Casals fortælling
27 lege
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LÆRERVEJLEDNINGEN
Vejledningen er opdelt i fire kolonner: Emne, formål, kommentarer samt opgaver, øvelser og tip.
Emne beskriver overordnet hvilket tema, der skal arbejdes med.
Formål beskriver, hvad deltagerne skal have ud af emnet. Her
skelnes mellem de tre niveauer: Kendskab til, forståelse for
eller kunne anvende.
Pointer og kommentarer er forslag og ideer til hvordan, temaet
kan præsenteres, og hvad der især skal vægtes.
Opgaver, øvelser og tip er øvelser, praktiske eksempler og
tip, der kan understøtte hovedbudskaberne i afsnittet.
Til nogle afsnit er der forslag til diskussionsoplæg eller deltagernes egen refleksion. Disse kan benyttes i det omfang,
du finder det relevant. Det er af stor betydning for deltagernes udbytte, at de deltager aktivt og får tid til refleksion, men
det er ikke tidsmæssigt muligt at nå gennem alle øvelserne.

INFORMATION TIL UNDERVISEREN
Kurset tager udgangspunkt i ovenstående deltagermateriale,
som udleveres til deltagerne ved kursets start. Du vil undervejs
i din undervisning skulle henvise til opgaver og figurer i hæftet.
Nøgleord for kurset er læring gennem praksis. Jo flere
pointer, der kan præsenteres gennem eksempler, des bedre.
Det er vigtigt, at du prioriterer tiden til det praktiske forløb
(lektion 3 og 4), hvor deltagerne får feedback på den undervisning, de laver med de øvrige deltagere. Hensigten er, at
deltagerne gennem praksis bliver bevidste om og får gode
råd til at håndtere typiske udfordringer i trænerrollen. Der skal
således være en tæt kobling mellem den teori, du præsenterer
dem for i lektion 1 og 2, og det de laver i den praktiske seance.

LEKTION 1
•
•
•
•

LEKTION 2

Introduktion og præsentation
Trænerrollen
Træningens faser
Den gode træning

2 x 50 min

Jo flere gange, der kan kobles fra praktikken til det teoretiske
materiale, des bedre!!!
Lærervejledningen er en guide, og det er vigtigt, at du får kurset tilpasset netop jeres trænere. Det gælder i forhold til deres
generelle forudsætninger og erfaringer og til jeres idrætsgren.
Er det unge deltagere på 12 – 18 år, eller er det (også) forældre,
der har sagt ja til at give en hånd med i træningen? Vær sikker
på, at du inden kurset har et klart billede af, hvem deltagerne er.
Hæftet og lærervejledningen tager udgangspunkt i træning
af børn og unge, så vær opmærksom på, om nogle skal træne
voksne udøvere, og tilpas så kurset, så der tages højde for dette.
Kurset gennemføres i en hal, træningssal el. lign. Der hører ikke
PowerPoints til kurset.
Husk inden kurset at have tjekket, at du har den haltid og de
rekvisitter, du skal bruge. Tjek, at deltagerne har fået besked
på, at de skal møde i træningstøj.
Husk også at aftale med klubben og deltagerne omkring forplejning – skal de fx have madpakke med?

LEKTIONSPLAN
Kurset er opdelt i to dele. En teoretisk del (lektion 1 og 2), som
er så praktisk funderet som muligt med eksempler og øvelser.
En praktisk del (lektion 3 og 4), hvor deltagerne underviser hinanden og får feedback fra hinanden og fra dig.

SPECIALFORBUNDSDEL
Udover disse fire lektioner er der som nævnt yderligere fire
lektioner med aktiviteter og øvelser inden jeres idræt.

LEKTION 3
•
•

LEKTION 4

Praktisk undervisning hvor deltagerne underviser hinanden og får feedback på deres præstation
Opsamling og afslutning

2 x 50 min

1-2-TRÆNER
LEK TION 1 OG 2
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LEKTION 1 OG 2
INTRODUKTION OG PRÆSENTATION
EMNE

FORMÅL

POINTER OG KOMMENTARER

OPGAVER/ØVELSER/TIP

Opstart af kursus

Deltagerne skal
føle sig velkomne

Fortæl evt. pointen om, at ”træningen starter
før træningen starter”. Snak om, at der skabes
en relation straks, man er sammen, og at dette førstehåndsindtryk nemt varer ved.

Afstemning af
deltager-forventninger

Formål og plan for kurset.
Se lærervejledningen s. 1 og 2.

Tip: Giv hånd til alle når de kommer, men spring en
over med vilje. Start undervisningen med: ”Jeg gav
vist ikke dig hånd”. Spørg, hvad det fik ham/
hende til at tænke. Nævn, at en vigtig egenskab for
en træner er at få udøverne til at føle sig velkomne.
Det er bare er en af de ting, de som trænere skal
være opmærksomme på, og de vil på kurset få en
række praktiske råd og gode ideer til at planlægge
og gennemføre en god træning.

Præsentation af kurset
• Fokus på, at det er et kursus for nye trænere.
• Der også er en specialforbundsdel
• Kurset er introduktionen til DIFs og specialforbundets træneruddannelser
• Kursets emner
• Forventet udbytte for deltagerne.
Præsentation af
kursuslæreren og
evt. kort præsentation af deltagerne

Hvor meget der skal gøres ud af præsentationen,
hænger selvfølgelig sammen med, hvor godt I kender hinanden i forvejen.

Det kan føre over i en generel præsentation af
kurset.

1-2-TRÆNER
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TRÆNERROLLEN
EMNE

FORMÅL

POINTER OG KOMMENTARER

OPGAVER/ØVELSER/TIP

Ansvarsfordeling,
rollemodel og
træningsmiljø

At deltagerne får
forståelse for det
ansvar og den
rolle, man har som
træner

Gør det klart, at det er ok at sige fra overfor nogle
opgaver - specielt som ung og ny træner. Hvem
kan man i givet fald henvende sig til i jeres klub –
en anden træner, bestyrelsen, andre?
Er der en særlig ordning for nye trænere i jeres klub?

Snak om, at den eneste der kan mærke hvor grænsen går, er træneren selv.

Hvad betyder det, at man bliver en rollemodel, når
man bliver træner?
Udøverne ser op til træneren, og vil gerne være
som ham/hende – også udenfor banen. Hvad betyder det ”på banen”, og hvad betyder det for deres
opførsel i dagligdagen?

Opg: Diskussion s. 4 i hæftet.

Træningsmiljøet skal tilpasses udøverne og træneren er i høj grad er med til at definere miljøet
blandt udøverne.

Opg: Diskussion s. 5 i hæftet

Lad deltagerne formulere den kultur, de ønsker
blandt deres udøvere - en form for ”leveregler”
for holdet.
Præsenter dem for, at man som træner i høj grad
selv er med til at skabe kulturen i gruppen.
”Udøverne gør ikke, som du siger, de skal gøre –
de gør, som du gør”.
Bliv specifik på, hvad man selv kan gøre for at opnå
den kultur/det træningsmiljø, man ønsker.
Her kan du også komme ind på helt banale ting
som mobiltelefoner, tyggegummi, smykker m.v.
under træningen, og alt sammen sat i forhold til
træneren som rollemodel.
Understreg, at udvikling er vigtigere end resultater
hos de yngste udøvere.

Opg: Diskussion s. 5 i hæftet.
Snak om hvordan man kan sikre en udvikling hos
udøverne på langt sigt. Gerne så de både udvikler
sig nu, og så det bliver fundamentet til at levere
gode præstationer, når de bliver ældre.
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TRÆNINGENS FASER
EMNE

FORMÅL

Træningens faser

At give deltagerne
kendskab til træningens faser, så
de har et redskab
til forberedelsen
og gennemførelsen af den enkelte
træningsgang.

POINTER OG KOMMENTARER

OPGAVER/ØVELSER/TIP
Opg: Bed deltagerne i tomandsgrupper overveje,
hvilke opgaver en træner har før, under og efter
en træning? Saml kort op i plenum og brug det til
dit oplæg om træningens faser.

Præsenter og forklar de forskellige faser, der
er i en træning j.fr. hæftet: Forberedelse, opstart,
opvarmning, træning og afslutning.
Understreg gerne:
Forberedelse:
• Forberedelse øger sandsynligheden for succes
• Begrund rækkefølgen i eksemplet på s. 7 i hæftet
– hvorfor opvarmning først og teknisk træning
før fysisk træning.
• Opvarmning for at omstille os til den aktivitet, vi
skal i gang med samt for at undgå skader (uddybes senere).
• Hurtigheds- og teknisk træning kommer før
fysisk træning, fordi udøverne ikke er i stand
til at forbedre deres hurtighed eller at lave finkoordinering (finmotorisk træning), hvis de er
udmattede.
• Nævn at det altid er godt at have ekstra øvelser med, fordi der næsten altid sker noget til
en træning, man ikke havde taget højde for, da
man planlagde.

Opg: Lad deltagerne udfylde skemaet s.6 om,
hvad der kendetegner en forberedt og uforberedt træner.

Opstart:
Møde i god tid inden træningen, så der er tid til at
• gøre klar til træningen
• snakke med udøverne.
• Det når man ikke, når træningen er startet.

Opg: Diskussionen nederst s. 8.
Løsningen på opgaven er situationsafhængig. Lad
deltagerne reflektere over, hvornår hvad giver
mest mening.

Opvarmning:
• Kort gennemgang af hvorfor og hvordan man
opvarmer.
En opvarmning skal både sikre, at pulsen stiger
(den generelle del af opvarmningen), og at muskler og led varmes op i forhold til de specifikke
krav i idrætten (den idrætsspecifikke del). Formålet er at minimere skadesrisikoen og at blive
fysisk og mentalt klar til aktiviteten.

Opg: Diskussion s.9.

•

Understreg fordelene ved at kombinere en
legerelateret opvarmning med en idrætsspecifik opvarmning

Lad deltagerne komme med forslag til lege
orienterede opvarmningsøvelser, som kan erstatte
den generelle eller specifikke del af opvarmningen
– eller måske begge dele

•

Understreg betydningen af at skabe gode
opvarmningsvaner

•

Henvis til de laminerede kort med
opvarmingsøvelser.

1-2-TRÆNER
LEK TION 1 OG 2

EMNE

FORMÅL

POINTER OG KOMMENTARER

9

OPGAVER/ØVELSER/TIP

Træningen:
• Den vigtigste af faserne.
•

Træning handler om mestring, og om at udøverne
får oplevelsen af at forbedre sig.

•

Børn ikke er små voksne. Derfor skal de heller
ikke trænes på samme måde, som man træner
voksne. Pas på med ikke at overføre eget træningsprogram til børnene. Gælder både fysisk
og psykisk (motivation).

•

Nævn også, at den tekniske/motoriske træning
er vigtigst frem til puberteten.
For det første er børns nervesystem ikke er så
fastprogrammeret som voksnes, og derfor er
det nemmere at lære nye bevægelser, jo yngre
man er.
Desuden viser forskningen, at effekten af fysisk
træning (styrketræning og syretræning) er
begrænset, indtil puberteten indtræder.

•

Og sidst har børn svært ved at forstå abstrakte
begreber (som taktisk træning er), før de er ca.
10-11 år.

Afslutning:
Fokuser på forskellen mellem, at alle bare går hver
til sit, eller man samles til fælles afslutning.
Kom bl.a. ind på, at afslutningen handler om at runde
træningen godt af: med praktiske informationer,
fokus på fællesskab samt skabe lyst hos udøverne
til at komme til næste træning. Specielt er det vigtigt
at få snakket evt. konflikter af, hvis det er nødvendigt.

Tip: Den fælles afslutning af træningen kan illustreres i praksis ved, at du samler op efter den
praktiske træning, der skal gennemføres i lektion
3 og 4. Lav en opsamling på seancen og fortæl,
hvad der skal ske afslutningsvis på kurset. Gør
det mens I strækker ud, og deltagerne sætter ord
på, hvad de fik ud af den praktiske session, som
netop er overstået.
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DEN GODE TRÆNING
EMNE

FORMÅL

Den gode
træning

At give deltagerne
forståelse for hvad
der skal til for, at
træningen er motiverende, sjov, tryg
og udviklende for
udøverne.

At lære noget

At deltagerne får
forståelse for betydning af, at den
enkelte udøver oplever, at blive bedre –
at lykkes med noget.

POINTER OG KOMMENTARER

•

For nogle handler det om at vinde over sig selv, for
andre om at vinde over andre. Under alle omstændigheder handler det om at blive bedre. Hvis
ikke udøverne oplever udvikling, er der risiko for
at de stopper med idrætten.

•

Understreg betydningen af både at have fokus på
hvad holdet skal lære, og den enkelte skal lære.

•

Der er forskel på udøvere! Træningen skal tilrettelægges efter udøverne og deres forskellighed.
Dvs. at nogle udøvere skal udfordres på et andet
niveau end andre.
Lad deltagerne komme med konkrete eksempler
på, hvordan en opgave kan løses på forskellige
niveauer.

•

Kravene kan også øges fra træning til træning,
således at man skal løse den samme opgave
bedre (hurtigere), næste gang man skal lave den.

OPGAVER/ØVELSER/TIP

Øv: Nedenstående øvelse kan illustrere, hvordan man i praksis kan tilrettelægge træningen,
så der både tages hensyn til hvad holdet og den
enkelte skal lære:
Lad deltagerne spille et boldspil hvor 6 (med hænderne) spiller mod 2 fangere på et lille areal. Når
man har bolden, skal man stå stille. Erobrer fangerne bolden, bliver den, der har været længst tid
”i midten” fanger. Samtidigt med at dette spil foregår, laves der lidt derfra et træningsområde, hvor
deltagerne kan øve sig i forskellige kasteformer
til hinanden (underhånd, overhånd, bag om ryggen). Der er også mulighed for præcisionskast,
hvor man skal ramme igennem ringe eller ned i
spande. Skift mellem de to grupper efter et par
minutter, så alle får mulighed for at træne individuelle- og holdfærdigheder.

1-2-TRÆNER
LEK TION 1 OG 2
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EMNE

FORMÅL

POINTER OG KOMMENTARER

OPGAVER/ØVELSER/TIP

At have det
sjovt

At give deltagerne
forståelse for at sjov
og læring er nært
forbundne, således
at de kan skabe både
motivation og gode
resultater gennem
deres undervisning

•

At have det sjovt er en vigtig motivationsfaktor.
Hvis børnene ikke synes, at det er sjovt, øges
risikoen for at de melder sig ud af foreningen.

Opg: Diskussion s. 12
Det kan være en god ide at samle op på denne
øvelse i plenum eller at sætte to grupper sammen
og lade dem inspirere hinanden.

•

Overraskelser, lege og variationer er gode måder
at skabe sjov på.

•

Nævn evt. at undersøgelser har vist, at når man
er i godt humør, tænker man mere kreativt og
finder nemmere nye løsninger. Det kan være en
fordel i idrætsgrene, hvor man skal handle hurtigt og konstant skal finde nye løsninger – f.eks.
i mange boldspil.
Ligeledes viser undersøgelser, at ”glade børn
lærer bedst.”

•

Modsat viser undersøgelser, at ”skideballer” kan
øge fokus på at gøre tingene rigtigt lige her og
nu for at undgå ballade. Men på lang sigt kan for
meget skæld ud skabe udøvere, der ikke tør tage
chancer og prøve nyt af frygt for at blive skældt
ud, og derfor vælger kun at gøre det ”sikre. Det
kan hæmme deres udvikling.

•

Kom ligeledes ind på at en god og let stemning
er guld værd, men at humor og ironi både kan
være godt og skidt og skal bruges med forsigtighed – i særdeleshed overfor børn.

Tip: Sig evt. til en deltager: ”Hvorfor har du
været så ukoncentreret på kurset indtil
nu”. Når deltageren bliver overrasket (eller forsvarer sig) siger du: ”Det var bare for sjov”. Snak
om, at den sidste sætning gør det muligt at sige
alt muligt, og så bare trække det tilbage igen. Men
det er ikke i orden, fordi det efterlader en usikkerhed hos modtageren, om det var for sjov eller ej.
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EMNE

FORMÅL

POINTER OG KOMMENTARER

Tryghed

At deltagerne får
kendskab til, hvordan
deres adfærd i trænerrollen hhv. kan
fremme og hæmme udøvernes følelse af tryghed.
Herunder vigtighedenaf at turde tage
ansvar i rollen som
træner.

•

Tryghed er forskellige ting, men grundlæggende handler det om at fjerne de bekymringer
udøverne kan have omkring træningen, således at de kan bruge deres kræfter på at træne
og forbedre sig, og ikke behøver at bekymre sig
om alt muligt andet.

•

Vigtigt at understrege følgende pointe: For alle
udøvere giver det tryghed, at træneren har og
tager ansvaret, så jungleloven ikke hersker, og
der bliver en dårlig tone og måske mobning. Det
betyder, at man som træner skal turde være synlig og nogen gange må tage nogle ”magtkampe”,
så udøverne oplever, at det er dig som træner,
der bestemmer.

•
•
•
•

•

OPGAVER/ØVELSER/TIP
Tip: For at illustrere betydning af tryghed kan du,
når du kommer til dette punkt, give udtryk for, at du
er i tvivl om hvad der nu skal ske. F.eks. sige ”Argh,
jeg har lige glemt, hvad vi skal nu”, så kan du
begynde på et andet emne og efter 2 min. sige
”Ups, det var jo det forkerte… vi vender lige
tilbage til det, der var meningen”. Og så kort
efter ”Nå nej, det var heller ikke det emne”.
Derefter kan du bryde ind og spørge deltagerne,
hvordan de oplevede det. Det giver mulighed for
at snakke om, at der opstår tvivl og trygheden forsvinder, når lederen ikke er forberedt.

Tryghed kan også være
at kende dagens program
at der er tid til at blive trøstet, når man slår sig
at det er tilladt at fejle
for forældrene kan det f.eks. være at føle sig
informeret om aflyste træninger, eller hvornår
de skal køre og bage kage i god tid.
Træneren skal udstråle autoritet og tjek på tingene, men der skal være hold i det. Træneren
bliver gennemskuet, hvis det kun er en facade,
og det skaber utryghed hos udøverne Derfor er
det at sikre trygheden i gruppen en balancegang.

Opg: Diskussion s. 14
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EMNE

FORMÅL

POINTER OG KOMMENTARER

Instruktion,
feedback og
kropssprog

Instruktion, feedback og kropsprog
er nært forbundne
elementer under
overskriften kommunikation

•

Kom med eksempler på - og lad deltagerne supplere - hvordan man gennem ritualer kan skabe
ro (klappe en rytme eller lignende), når man
skal instruere. Det hjælper sjældent bare at tale
højere, for så larmer udøverne ofte endnu mere.
Væn fra starten udøverne til, at de tier stille, når
der instrueres.

•

Vis, forklar, vis, prøv er et rigtig godt
undervisningsprincip. Både fordi mange – og
i særdeleshed børn - lærer bedre ved at se og
prøve fremfor at få det forklaret. Samtidigt er
mange (lange) forklaringer en motivationsdræber, og med stor sandsynlighed skaber det
småsnak og uro blandt udøverne.

•

Understreg, at man ikke skal give udøveren for
mange fokuspunkter ad gangen - gerne bare
et. Brug evt. tippet ved siden af og snak med de
to deltagere om, hvordan det er at skulle huske
henholdsvis en ting og mange ting.

•

Nævn gerne de lavpraktiske råd om, at udøverne
ikke skal have solen i øjnene, når man instruerer
udendørs, at man skal være opmærksom på ikke
at tale mod vinden, at man gerne må gå i hug
og ”komme i øjenhøjde” med små udøvere osv.

Formålet er, at deltagerne får kendskab
til konkrete redskaber til at optimere
kommunikation-en
mellem træneren
og udøverne. Herunder at de bliver i
stand til at instruere efter vis-forklarvis-prøv-princippet.

Feedback handler om at træneren bevidstgør
udøverne om den måde, de bevæger sig på, således
at udøveren kan handle anderledes og forbedre sig.
Understreg:
• Feedback skal være konkret (ellers er det
ubrugeligt)
•

Pas på med kollektiv feedback, hvis det kun er
få, der laver fejlen. Hvis mange laver samme fejl,
kan det være en ide at stoppe træningen og give
kollektiv feedback.

•

Betydningen af at blive hos udøveren efter feedbacken for at se, om feedbacken er forstået.

13

OPGAVER/ØVELSER/TIP
Tip: Pointen kan prøves af med at sige ”1-2-3 og så
siger alle deltagerne: schhhyyyy” (se hæftet s.16)

Tip: Sig til en deltager: ”Når vi går i gang med
den praktiske træning bagefter, vil jeg
gerne have, at du står for opvarmningen”.
Til en anden deltager kan du så sige ”Jeg vil gerne
have du sørger for musik til opvarmningen,
du skal lige sikre dig at anlægget kan tilsluttes telefoner og der også kan spilles
cd’er på det. Samtidig har jeg lige et telefonnummer til dig. Det er til Williams far.
Han hedder Henrik. Hans nummer er 21 64
89 12. Han vil gerne køre børnene på onsdag.
Og så vil Carolines mor også gerne snakke
med dig ang. Carolines skade”
Øv: Lav øvelsen zip, zap, zup (bilag 1 i
lærermaterialet)
Giv forskellige former for feedback under og efter
øvelsen. Det kan både være generel/konkret og
positiv/negativ feedback til en hel gruppe (kollektiv feedback) eller en enkelt person
F.eks. kan du som kollektiv feedback til en hel
gruppe sige: ”I var da hurtige til forstå øvelsen og komme i gang”, mens en anden gruppe
må høre ”I var da godt nok håbløse!”. Forskellen er, at i det første tilfælde er du konkret omkring,
hvad de er gode til og i det andet tilfælde er det
en upræcis tilbagemelding.
På samme måde kan du rose og rise enkeltpersoner - konkret eller upræcist.
Omkring positiv feedback kan historien med Pablo
Casals læses højt (bilag 2 i lærermaterialet).
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1-2-TRÆNER
DIF

EMNE

FORMÅL

Instruktion,
feedback og
kropssprog

Aktivitet

Deltagerne skal få
forståelse for tommelfingerreglen om,
at jo yngre udøverne
er, desto vigtigere
er det med et højt
aktivitetsniveau for
at sikre motivationen og undgå uro.
Jo ældre udøverne
bliver, desto mere
tid kan man bruge
på instruktion og
refleksion.

POINTER OG KOMMENTARER

OPGAVER/ØVELSER/TIP

•

Feedback skal fokusere på, hvad man gerne vil
have udøverne til at gøre i stedet for at fokusere
på, hvad de ikke skal gøre. Hjernen er indrettet
således, at den først skal registrere/forstå et
begreb, inden den kan forstå et ”ikke” eller ”lad
vær’ med” i forbindelse med begrebet. Øvelsen
ved siden af kan illustrere dette.

Tip: Bed deltagerne lukke øjnene. Sig ”Nu må
du ikke tænke på en lyserød elefant”. Langt
de fleste vil tænke på en elefant i en eller anden
afskygning, fordi hjernen først skal registrere/forstå begrebet, før den kan hæfte ”ikke” på. Et andet
klassisk eksempel er, at lade deltagerne slå deres
kuglepen gentagne gange i bordet. Hvis du siger
”Lad være med at slå kuglepennen i bordet”, vil mange lige slå den en ekstra gang. Hvis
du i stedet siger ”Løft kuglepennen fra bordet”, gør de det. Brug det som udgangspunkt til
at fortælle, at man skal fokusere på det man vil
have, fremfor det man vil væk fra.

•

Understreg betydningen af kropssprog i
kommunikationen. Det er først og fremmest
kropssproget, der bliver registreret, hvis man
er i tvivl om, hvad andre siger. Dernæst lytter
man efter tonefaldet, og som det sidste til de ord,
der bliver sagt. Dog er det anderledes, når man
ikke er i tvivl om budskabet, så er man bedre til
at lytte til ordene.

Tip: Få deltagernes opmærksomhed med et
”HEY” og fortsæt i hurtigt tempo og sig: ”Gør
som mig”. Sig derefter: ”Flet fingrene” og læg
så selv armene over kors. Højst sandsynligt vil over
halvdelen lægge armene over kors.
Du kan også gå hen bag en deltager og vredt råbe:
”IH HVOR ER DU SØD” eller sætte dig foran en
anden – kig ham/hende i øjnene og sig med din
kærligste stemme ”Sikken idiot du er”. Disse
eksempler kan bruges som udgangspunkt til at
snakke om lagkagediagrammet på s. 16 i hæftet

Fortæl om stationstræning, øvelser på tilbagevejen og ”du-er-ude-øvelser”, som måder til at sikre
et højt aktivitetsniveau. Giv eksempler og lad deltagerne byde ind med forslag fra jeres egen idræt.
•

Et eksempel på en ”du-er-ude-øvelse” er at
kaste 5 bolde i en spand, hvis man bliver ramt i
stikbold. Når man har gjort det, er man levende
igen.
”Du-er-ude-øvelser” er en god ide, da det typisk
er de mindst øvede, der ryger ud først i en konkurrenceleg. Hvis de passivt ser til, mens de mere
øvede er på banen, øges afstanden mellem de
øvede og mindre øvede yderligere.

•

Øvelser på tilbagevejen kan være, at man skal
lave fire vejrmøller, inden man må stille sig i kø
igen til et kraftspring. Dermed skal man ikke stå
så lang tid i kø.

•

Stationstræning handler om at dele gruppen op i mindre grupper, som laver forskellige
øvelser og roterer imellem dem. F.eks. kan en
gruppe udøvere spille en lille turnering (med
eller uden opsyn), mens træneren laver teknisk
træning med en anden gruppe. Efter 10-20 min.
kan grupperne skifte øvelse. Man kan naturligvis godt have flere end to stationer.

Hent inspiration i de laminerede kort med øvelser
til fysisk træning.

1-2-TRÆNER
LEK TION 1 OG 2

EMNE

FORMÅL

POINTER OG KOMMENTARER

OPGAVER/ØVELSER/TIP

Aktivitets-
hjulet

At deltagerne kan
anvende aktivitetshjulet til at justere
en aktivitet.

Aktivitetshjulet skal MEGET gerne prøves af i praksis, da det er et rigtigt godt redskab at kunne bruge
som træner. Tag f.eks. udgangspunkt i et simpelt spil
som stikbold og gennemgå de enkelte elementer i
aktivitetshjulet. Bed deltagerne komme med forslag
til, hvordan man kan justere på øvelsen indenfor de
forskellige områder. Dvs. lad dem komme med forslag til hvilken bold, man kan spille med i stedet for,
når man snakker om rekvisitter. Nogen kommer
måske med ideen om, at man max. må have bolden i
hånden i 3 sekunder, når I snakker om ”tidsfaktoren”
Du kan også vælge en aktivitet fra jeres egen idræt
i stedet for stikbold.

Øv: Lav øvelsen s. 19
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1-2-TRÆNER
DIF

LEKTION 3 OG 4
PRAKTISK UNDERVISNING MED FEEDBACK
EMNE

FORMÅL

POINTER OG KOMMENTARER

Praktisk
træning

Formålet med modulet er, at få teorien fra de første to
lektioner prøvet af
i praksis.
Ved at deltagerne
underviser hinanden
og får feedback på
deres undervisning
øges sandsynligheden for, at det lærte
huskes.
Derfor er det vigtigt, at du i opsam
lin
g erne laver så
mange koblinger
mellem det, der er
blevet gennemgået
i de to første lektioner og det der opleves i praksis.

•

Introducer vurderingsskemaet ”7 opmærksomhedspunkter” på s. 20 i hæftet, så deltagerne ved
hvilke parametre, de bliver vurderet på.

•

Det første punkt handler om, hvorvidt man
udstråler en naturlig autoritet.
Under punkt tre bliver der nævnt lyde. Med lyde
tænkes der på, at man får udøverne til at nynne
en rytme i et tilløb eller lave en lyd, når de skal
sætte af eller tilsvarende. Ang. billeder kan det
være, at man skal holde om badmintonketsjeren som den var en fugl, så man ikke holder for
hårdt, eller at man er på vej ud af en tunnel, når
man skal ud af startblokken i et 100 meter løb.
Billeder bruges til at gøre det nemmere for specielt børn at forstå, hvad de skal gøre.
Opfordr deltagerne til jævnligt at bruge skemaet
til selvevaluering eller evaluering i et trænerteam
for at udvikle sig i trænerrollen.

•

Holdstørrelsen laves, så du sikrer, at alle får mulighed for at undervise og få feedback.
Typisk vil en seance tage 12-15 min. hvis der skal
være tid til, at deltagerne får stillet op til deres
øvelse, gennemfører instruktionen, og der samles
op i plenum. Det kan være nødvendigt at stoppe,
inden øvelsen er helt afsluttet, for at alle kan få
tid til at undervise.
Forberedelsestid er ca. 15 min.
Ang. strukturen i seancen kan du vælge at bygge
den op som i hæftet (se oversigt s. 3). Dvs. en
gruppe står for opstarten af seancen - byder
velkommen og får folk til at føle sig godt tilpas.
Gruppen har - mens alle grupperne forbereder
sig - spurgt hvad de enkelte grupper vil sætte i
gang, så de kan præsentere det osv.
Derefter står en gruppe for opvarmningen.
Nogle grupper laver forskellige træningsøvelser,
og en gruppe står for afslutningen af seancen.
Vælg, om deltagerne skal lave (selvvalgte) øvelser fra egen idrætsgren, eller om du vil udstikke
dem en af de 27 lege, som er i lærermaterialet
(bilag 3).

OPGAVER/ØVELSER/TIP
Tip: Hvis deltagerne er meget dygtige eller
seancerne bliver for ens, kan du udfordre ved at
lave nogle ”benspænd”. Benspændene tager
udgangspunkt i nogle af de typiske udfordringer,
man som træner kan blive udsat for.
Hvis du vælger at bruge benspændene, er det vigtigt at diskutere, hvordan de blev håndteret i den
efterfølgende opsamling.
Et benspænd kan f.eks. være, at man aftaler med
2-3 deltagere (uden de andre ved det), at de skal
være urolige og ikke høre efter, mens der bliver
instrueret (dog ikke så ekstremt, at skuespillet
gennemskues). Når gruppen er færdige snakkes
positivt/konstruktivt om, hvordan ”urolige elementer” kan håndteres.
Hvis der er en enkelt deltager, der har taget al
ansvaret for planlægningen og også skal stå for
at gennemføre aktiviteten, kan du f.eks. lave dette
benspænd: Fortæl, at en træner for et andet hold i
klubben er kommet for sent til træningen, og derfor må den person som gruppen havde udset sig
til at styre og instruere aktiviteten forlade sit hold,
og gå over og tage ansvaret for det andet hold.
Det er selvfølgelig et fiktivt eksempel i forhold til
kurset, og i praksis sætter du bare personen på
sidelinjen. Det betyder, at de andre i gruppen får
ansvaret for at instruere øvelsen uden at have forberedt sig så godt.
Eksemplet kan bruges til en snak om, at man altid
skal have en fornemmelse for, hvad dagens program er, så man er klar til at tage over i tilfælde af
afbud eller lignende.
Andre arrangerede benspænd kan være:
Manglende rekvisitter: Du fjerner nogle af de rekvisitter, gruppen har taget frem.
En pludselig skade midt i træningen. Aftal med en
deltager, at han/hun skal vride om midt i det hele.
Udøvere der kommer slentrende efter træningen
er begyndt eller skal have vand eller tisse midt i
træningen.
Nogen der ikke har lyst til at være med.

1-2-TRÆNER
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EMNE

FORMÅL

POINTER OG KOMMENTARER

OPGAVER/ØVELSER/TIP

Deltagerne vil i denne seance genkende mange af de
udfordringer, de står med som trænere, og derfor er
det vigtigt, at du lader dem komme til orde og at de
også selv kommer med konstruktive løsningsforslag.
Som afslutning på den praktiske seance kan du
samle op som foreslået på side 9 i lærervejledningen.

OPSAMLING OG AFSLUTNING
EMNE

FORMÅL

POINTER OG KOMMENTARER

Opsamling og
afslutning

Formålet er at få
deltagerne til at reflektere over de input, de har fået på
kurset, samt få dem
til at forberede og
formulere, hvad de
vil gå hjem og gøre i praksis. Jo flere
konkrete overvejelser deltagerne gør
sig nu, om hvordan
de vil bruge, de input
de har fået, jo større er sandsynligheden for, at de får det
gjort.

Tjek, at du er kommet ind på alle punkterne ”Gode
råd”, og tag det ellers med i opsamlingen.
Når deltagerne laver øvelsen på s. 21 kan du med
fordel bede dem om at overveje, hvornår i træningen eller ved hvilken øvelse, de vil afprøve deres
ideer. Igen handler det om at gøre det så konkret
som muligt, så det er nemt at gå hjem at gøre til
næste træning.
Vær skarp i forhold til, at deltagerne skal være konkrete i deres planlagte handlinger (hvad vil du gøre
hvornår og med hvem?).
Understreg, at hvis de planlægger at vente 3-4 uger,
før de har tænkt sig at prøve de nye ideer af, så har
de næsten med garanti glemt det. Det bedste de
kan gøre er at afprøve deres ideer på den førstkommende træning.
Læg op til, at I nu fortsætter med specialforbundsdelen af kurset.

OPGAVER/ØVELSER/TIP

Opg. Lav opgaven på s. 21 i hæftet.
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BILAG 1
ZIP, ZAP, ZUP

FORMÅL
Øvelsen skal her bruges til at understrege betydningen af forskellige former for feedback.

MÅL
At være blandt de tre der er tilbage, når legen er færdig.

PRÆSENTATION
•
•
•

•

•
•

Der inddeles i grupper af 6-10 personer
Deltagerne i gruppen former en rundkreds
En tilfældig person i gruppen starter med at sige ”zip” samtidig med, at han/hun med armen TYDELIGT peger på en
anden i rundkredsen.
Den person, der er blevet peget på, sender ”stafetten” videre
ved at pege TYDELIGT på en anden person og samtidigt sige
”zap”.
Den næste siger ”zup”, og derefter er det ”zip” igen, men
”stafetten” sendes rundt.
Man ”dør” hvis man kludrer i det (f.eks. er for lang tid om at
sende stafetten videre, eller siger et forkert ord). Og så forlader man rundkredsen.

Tip: Man kan lave en regel om, at man også ”dør”, hvis man griner. Man kan endvidere sige, at man godt må prøve at få andre
til at grine.

AFSLUTNING
Legen er færdig, når der er tre personer tilbage i rundkredsen
– det er vinderne.

1-2-TRÆNER
DIF

BILAG 2
FRA PABLO CASALS SCRAPBOOK

PIATIGORSKY FORTÆLLING OM CASALS
En af de helt store cellister i det tyvende århundrede var Gregor Piatigorsky, en russisk cellist, der i sidste ende udvandrede
til USA. Piatigorsky var en fantastisk historiefortæller, og hans
selvbiografi, med titlen ”Cellinist”, er fyldt med historier om
ham selv, de historiske tider han levede i samt hans venner
og bekendte. Dette er en bog enhver cellist gerne vil eje eller
i det mindste låne på biblioteket. Den er værd at læse mere
end én gang.
Her er et uddrag fra Piatigorskys bog, hvor han skriver om et
møde med Pablo Casals, der viser Casals hukommelse, opmærksomhed på de mindste detaljer og hans menneskelig varme:
”Min store ønske var at høre Pablo Casals. En dag blev mit ønske
næsten opfyldt, og jeg mødte ham. Men ironisk nok, var det mig
der skulle spille. Det var hjemme hos Von Mendelssohns - et hus
fyldt med El Grecos, Rembrandt og Stradivarius. Francesco von
Mendelssohn, søn af den berømte bankmand, var også en talentfuld cellist. Han ringede og spurgte, om jeg kunne komme forbi,
fordi de havde en gæst i huset, som gerne vil høre mig spille.
”Mr. Casals.”
Jeg blev introduceret til en lille skaldet mand med en pibe.
Casals sagde, at han var glad for at møde unge musikere som
Serkin og mig. Rudolf Serkin, der stod stift ved siden af mig syntes - ligesom jeg selv - at kæmpe med sin generthed. Rudolf
havde spillet før min ankomst, og Casals ønskede nu at høre
os sammen. Beethovens Sonate i D-dur blev spillet på klaveret
”Hvad med at spille den?” spurgte Casals.
Serkin og jeg kendte knap nok hinanden og var begge nervøse. Det resulterede i en dårlig præstation, hvor vi måtte
opgive midtvejs.
“Bravo! Bravo! Wonderful!” Casals klappede.
Francesco bragte Schumanns Cellokoncert på banen, som
Casals ønskede jeg spillede. Jeg har aldrig spillet dårligere.
Casals bad om Bach. Irriteret – men forpligtet - fortsatte jeg.
Min præstation var ligeså ringe, som da jeg spillede Beethoven og Schumann.
”Splendid! Magnifique!” sagde Casals og omfavnede mig.
Forvirret forlod huset. Jeg vidste hvor dårligt, jeg havde spillet,
men hvorfor roste og omfavnede MESTEREN mig? Denne tilsyneladende uærlighed smertede mig mere end noget andet.

Desto større var min skam og glæde, da jeg et par år senere
mødte Casals i Paris. Vi spiste aftensmad og spillede duetter
sammen - og jeg spillede for ham indtil sent på natten. Ansporet af hans varme og imødekommenhed tilstod jeg, hvad jeg
tænkte, da han roste mig i Berlin. Han reagerede med en pludselig vrede. Han skyndte sig til sin cello.
”Hør!” Han spillede en frase fra Beethovens sonate. ”Brugte
du ikke dette fingerspil? Jo, du gjorde! Det var helt nyt for mig
... det var godt ... og her, angreb du ikke denne passage med
op-bue på denne måde?”
Han gik gennem Schumann og Bach og understregede alt,
hvad han syntes, at jeg havde gjort godt. ”Og resten…,” sagde
han lidenskabeligt, ”overlad det til de uvidende og dumme, som
dømmer ved kun at tælle fejl.”
”Jeg var taknemmelig - og det bør du også være, for bare en
enkelt fantastisk tone”.
Jeg forlod Casals den nat med følelsen af at have været sammen med en stor kunstner og en ven. ”
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BILAG 3
27 LEGE

PLØK-STAFET
Materialer: Teltpløkker, grene el. lign. 3 pr. hold.
Opdel deltagerne i tre evt. fire hold med lige mange deltagere
på hvert, og placer dem som i hjørnerne på en trekant / firkant.
Holdet står på række bagved hinanden.
Foran 1. mand lægges de tre teltpløkke eller grene og når legen
sættes i gang, gælder det om hurtigst muligt at løbe over til et
af de andre hold og stjæle en pløk.
Der må kun tages 1 pløk med af gangen og næste mand på
holdet må først løbe af sted, når pløkken er lagt i holdets stak.
Det gælder om først at få erhvervet sig alle pløkker. Derfor gælder det om at holde øje med og regne ud, hvor man skal løbe
hen og snuppe fra de øvrige hold.

”HER KOMMER VI”
Materialer: Kegler eller lignende til at markere ”helle”.
Deltagerne deles op i to hold, der placerer sig i hver sin ende
af legeområdet.

befrielsesmetoder). Man har ”helle”, så længe man befinder sig
mellem benene på en fanget.
Legen fortsætter, til alle er taget, eller for eksempel i to minutter, hvorefter der skiftes til nye fangere.
Variationer  
1. Ståtrold med tælling.
Ståtrold med tælling foregår efter samme principper som
almindelig ståtrold, men har det formål, at fangerrollen hurtigt skal skifte.
Når fangeren fanger en fri person, siger han: ”Stå 1”. Ved næste
fangst siger han: ”Stå 2” og ved tredje fangst ”Stå 3”. Medens 1.
og 2. fangst befries efter normale ståtroldsregler, bliver den person, der er ”Stå 3”, den nye fanger.
2. Parvis ståtrold.
Legen kører efter samme principper som almindelig ståtrold
og kan gennemføres som ståtrold med tælling. Forskellen ligger i, at al bevægelse foregår parvis.
Er man taget, dannes en bro. Befrielsen foregår ved, at et andet
par løber gennem broen.

Det startende hold aftaler nu et dyr.
Herefter bevæger de sig på en lang række ned mod det andet
hold, imens de taktfast råber: ”HER KOMMER VI, HER KOMMER
VI” hele vejen.
Ca. to meter fra det andet hold, stopper startholdet og agerer
det aftalte dyr. Når én eller flere på det ventende hold har gættet dyret og råbt det højt og tydeligt, skal de prøve at fange så
mange som muligt fra det startende hold, der skal forsøge at
løbe hjem til ”helle”, der er en linje bag holdet.
Dem, der bliver fanget, optages på det fangende hold. Herefter er det det andet holds tur osv.
Legen slutter, når et hold har opslugt hele det andet hold, eller
efter en aftalt tidsperiode.

Stil eventuelt krav om forskellige broer: Broen må kun have to
ben, siddende bro etc.

TROLDEBO ELLER NORD/SYD/ØST/VEST
Materialer: Kridt til deling af banen. Markeringsbånd eller
veste til fangere.
Banen deles i fire felter. I hvert hjørne markeres et troldebo.
Der vælges en trold til hvert hjørne. De øvrige deltagere fordeler sig jævnt i de fire felter. Det gælder nu for troldene om
at fange mennesker. Troldene må kun bevæge sig inden for
deres eget grænseområde, de øvrige deltagere må bevæge
sig på hele banen.
Når troldene har fanget et menneskebarn, føres dette hjem
til troldebo.

STÅTROLD
Materialer: Kegler til markering af legeområde.
Fangeren ”tikker” de øvrige ved at ”røre”. Når man er fanget,
stiller man sig i bredstående stilling og kan befries ved, at en
fri person løber mellem benene på den fangne. (Prøv evt. andre

Når alle er fanget, tælles antallet af fangede op. Den trold, der
har flest, har vundet.
De, der er blevet fanget først af hver trold, er nye trolde.
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TO MAND FREM FOR EN ENKE
Man stiller op to og to i en række bag hinanden. Forrest står én
deltager ”enken”. Denne råber ”To mand frem for en enke … løb”.
De to bageste i rækken løber til hver sin side op foran ”enken”.
Det gælder nu for de to om at blive genforenet, inden ”enken”
fanger en af dem.
Bliver de forenet, stiller de sig forrest i rækken, og den samme
er enke. Bliver den ene fanget, er den tiloversblevne ”enke”, og
legen fortsætter.

Dette er en leg, hvor mange kan deltage – det kræver blot, at
man kan nogle navne på tegneserie-figurer.
Variationer  
I stedet for Disney og Anders And kan bruges:
- Sig et dyrenavn for at slippe fri. Siger du Hund, er du ny fanger.
- Sig et land for at slippe fri. Siger du Danmark, er du ny fanger.
- Sig en by for at slippe fri. Siger du navnet på den by, der leges
i, er du ny fanger.
Find selv på kategorier, der passer til de børn, der leger legen.

Gode råd
Vær ikke for mange på hvert hold, så bliver ventetiden for lang.
Lav god afstand mellem parrene i rækken, så der er et stykke
at løbe, inden man møder ”enken”.

ALLE-ER-DEN-TIK
Materialer: Kegler til markering af legeområde.
Alle er fanger, og alle er den, der skal undgå at blive fanget.
Det vil sige at, alle fanger alle – og det gælder om at være den
sidste frie person.
Deltagerne står spredt ud i området, og aktiviteten går i gang.
Hvis man bliver tikket ved, at en af de øvrige deltagere rører
en med hånden, er man blevet taget og må stå stille. Men man
kan fortsat tikke de øvrige deltagere, der kommer løbende, hvis
de er indenfor rækkevidde (man står altså fastfrosset med
begge ben på jorden).

ULVEN KOMMER
Materialer: Et stykke kridt til at tegne ringe på asfalten
med, sjippetov(e) eller hulahopring(e).
En deltager skal være ulv. Ulven skal sidde i hulahopringen, mens
de andre deltagere løber rundt tæt på ulven. Pludselig råber
lederen: ”Ulven kommer”, og ulven skal nu springe op og forsøge at fange en, som så bliver den nye ulv.
Fanges der ikke nogen, kan man starte forfra med samme ulv,
eller vælge en ny.
Legen slutter, når alle har været ulv, eller legen ikke er sjov
længere.
Variationer  
Man kan prøve at have flere ulve samtidigt, måske i hver sin ring.

Hvis de to deltagere rører hinanden på samme tidspunkt, sker
der intet, men de råber ”neutral” og fanger videre.

BULLDOG

For at undgå ”lusk og snyd” kan man vedtage, at de frie folk
hele tiden skal være i bevægelse.

Der skal anvendes et areal, hvor man kan løbe fra den ene ende
til den anden, fx en stor græsplæne el. skolegård.

Variation
De fangne må bevæge sig rundt på alle fire og fange videre.

Der skal udpeges en eller to, som skal være den. Alle andre
stiller sig i den ene ende af banen. Når den, der er den, råber:
”Bulldog”, skal alle løbe fra den ene ende af banen til den anden.
Den, der er den, skal så fange én eller flere af de andre og løfte
dem fra jorden, så fødderne ikke rører jorden. Når det sker, er
de fangere sammen med den, som er den. Man fortsætter, indtil alle er blevet fanget. Den, der blev fanget først, skal være
den næste gang.

ABERNE I TRÆERNE
Materialer: Kegler til markering af legeområde.
Afhængig af deltagerantallet er der en eller flere fangere, som
skal fange de øvrige deltagere på et afgrænset område. Man
fanger ved berøring, og når man er fanget, bliver man ny fanger.
Man har ”helle”, hvis man er sammen to og to som ”aberne i træerne”. Den ene er træet, og den anden er aben, som er i træet.
Aben må ikke røre jorden, for at man er i ”helle”. Man må kun
hænge i træet, når der er fare på færde.
Gode råd
PAS PÅ RYGGEN!

ANDERS AND ELLER DISNEY-FANGE
Materialer: Kegler til markering af legeområde.
Én eller flere fanger(e). Man kan undgå at blive taget, hvis
man siger et navn på en tegneserie-figur/Disneyfigur.
Hvis man kommer til at sige Anders And, er man ny fanger. Man må ikke sige den samme figur to gange i træk.

Materialer : Evt. kegler til markering af legeområde

Variationer  
Lad halvdelen starte i den anden ende.
Lad deltagerne tælle ture frem og tilbage.
Gode råd
Legen kan være voldsom, så det kan være godt at sige, at man
skal lade sig løfte, når man er fanget – altså ingen modstand.
Hvis nogle bliver i ”helle” for lang tid, kan de tælles ud.
   
Pas på sammenstød!
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KRIGSLEG
Materialer: Kegler eller lignende til markering af hjemlande
og fængsler.

bærer personen ned omkring en kegle og tilbage igen. Så byttes der osv., til alle har prøvet at blive båret.

PINDSVINE-TAGFAT
To hold på et afgrænset område, der er delt i et hjemmeområde til hver samt et ingenmandsland.

Materialer: Klemmer i forskellige farver.
Der er lavet et passende antal hold til stafet.

I ingenmandsland må man tage til fange, overmande og slæbe
sit bytte hjem. Fangere, der er i færd med at slæbe bytte hjem,
er fredede.
I hjemlandet kan indrettes et særligt område til fængsel. De
fængslede kan befries ved berøring, og er sammen med deres
befrier fredet på vej tilbage til hjemlandet.

Den der løber, skal hente en klemme under keglen og løbe tilbage og fastgøre den på ryggen af ”pindsvinet” – evt. en voksen
som ligger på alle fire.
Når klemmen sidder fast, må den næste løbe.

DRÆBER-RADIOBIL
Variationer  
På et afgrænset område er der et fængsel i hvert hjørne. Der
vælges et passende antal til fangere eks. 5-6 personer, som er
politiet. Resten er røvere.
Politiet skal forsøge at fange og fastholde en røver samt følge
vedkommende i fængsel. De øvrige røvere skal forsøge at befri
de tilfangetagne ved f.eks. at berøre fangens fod/skosnude.
Politiet kan forsøge at holde vagt og fange de, der vil befri. Efter
et vist antal fangede eller efter et vist antal minutter, vælges
nye politibetjente.

TREKANT-ET
Tre til seks personer danner cirkel ved at holde hinanden i hånden.
Udenfor cirklen står fangeren. Han/hun skal nævne navnet på en
af deltagerne i cirklen – og derpå prøve at berøre den nævnte.
Cirklens deltagere skal forsøge at forhindre fangeren i at røre
den nævnte. Sker det, er denne ny fanger. Går cirklen itu –
uden at fangeren har revet den itu – kan han/hun frit vælge en
ny fanger.

AFRIKANSK BOMBE-BOLD
Materialer: En bold.
Alle står i en rundkreds. Man kaster nu bolden fra person til person. Man må kaste bolden, til hvem man vil i kredsen.
Når en taber bolden, gælder det om hurtigst muligt at kaste
sig ned på jorden i bombeskjul.

Materialer: Tørklæder til bind for øjnene.
Deltagerne går sammen to og to. De stiller sig i to rundkredse,
en lille og en noget større udenom, således at den ene deltager
i et par står foran den anden deltager. Den fra parret, der står
inderst, bliver nu udråbt til radiobil, og lukker øjne eller tager
tørklæde på. Radiobilen skal fjernstyres af den anden i parret
ved hjælp af lyd, altså råb og andre lyde.
Det gælder nu om, at radiobilerne skal ”køre” rundt mellem
hinanden, uden at støde sammen. Dog er det sådan, at der
udvælges en dræber-radiobil, og for den gælder det netop om
at drøne ind i de andre. Når en radiobil bliver berørt af dræber
bilen, udgår man af legen.
Vigtigt: Dræber-radiobilen vælges af læreren, men først efter
at de deltagere, der skal være radiobiler, har lukket øjnene,
sådan at de ikke ved, hvem der er dræber-radiobilen.

HUND OG HERRE
To og to sammen. Den ene skal være hund og den anden herre/
ejer. Parret bliver enige om, hvad hunden skal hedde/lystre.
Herefter bliver alle hundene sat ind i indercirklen med bind
for øjnene/lukkede øjne, mens alle ejerne står ved baglinjen
eller rundt i periferien.
På signal skal ejerne forsøge at kalde deres egen hund til sig.
Den ejer, der først får sin hund hjem, har vundet.
Jo længere herrerne/ejerne er fra deres hund, des sjovere er
legen.

Den der kaster sig ned sidst, går ud af legen.

BALANCE
To personer står overfor hinanden med samlede ben og med
en arms længde imellem dem og med håndfladerne imod hinanden. Det går nu ud på at få den anden person til at snuble
eller flytte fødderne. Snubler eller bevæger den ene sig, får
den anden 1 point. Bevæger begge personer sig får ingen af
dem point. Den person, der først får 2 ud af 3 point, har vundet.

ALLE BÆRER ALLE
Der er fem på hvert hold. På signal lægger den første på hvert
hold sig ned, og de fire andre tager fat i en arm eller et ben og

VÆK MED BOLDEN
Materialer: Net, en bold pr. deltager.
Der laves en bane, som deles midt over. De to hold tager opstilling på hver side af nettet, og hver deltager har en bold i hånden.
Når spillet starter, gælder det om at kaste alle boldene over til
modstanderen og fortsat holde ens egen banehalvdel fri for
bolde ved at kaste dem tilbage til modstanderen. Det gælder
om at få sin egen banehalvdel helt fri for bolde.
Man kan evt. aftale en tidsfrist for spillet, og pointere, at der
ikke må kastes flere bolde, når slutsignalet har lydt.
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VÆGGEN ER GIFTIG – BOLD
Materialer: En bold. Væg eller tov.
Det gælder om IKKE at have rørt bolden sidst, når bolden rammer væggen. Den, der har rørt bolden sidst, går nemlig ud af
legen.
Taktik:
1. Skyd bolden ind på en anden person, så den bagefter rammer væggen.
2. Undgå at røre bolden
3. Hvis du bliver ramt af bolden, så forsøg at stoppe bolden,
inden den rammer væggen.
Hvis der opstår en situation, hvor bolden ligger stille, og ingen
tør/vil røre den, tæller de ”døde” ned fra 10 til 0. Alle ”levende” deltagere erklæres herefter for vindere, og legen kan startes på ny.
Legen kan også foregå udendørs. Så skal der bare afgrænses
et område med f.eks. et tov, der gør det ud for vægge.

TUNNELBOLD
Materialer: En bold pr. hold.

og farer ud og fanger en anden deltager (dog ikke terroristen)
og råber ”Du er død”. Når bomben er eksploderet, og har ramt
en anden deltager, går de begge ud af legen. Bomberne kan
desarmere ved, at man ligger sig ned på maven foran dem,
rører deres fødder med hænderne, og råber ”Jeg klipper den
røde ledning – nu”.

BODYGUARDS
Fire personer går sammen. De tre holder hinanden i hænderne
og danner en rundkreds. De er nu henholdsvis VIP og 2 bodyguards. Den sidste, attentatmanden, står uden for kredsen.
Denne skal forsøge at rører VIP personen, mens de to andre
skal forsøge at beskytte denne. Kredsen mellem de tre personer, skal holdes under hele legen.

ANKELMØFLING
Lav en cirkel med en diameter på mellem 1½ og 2 meter. To deltagere stiller sig ind i ”arenaen”, bøjer sig forover og griber fat
i sine ankler. Det drejer sig nu om at skubbe modstanderen ud
af cirklen, eller at få ham/hende til at give slip på sine ankler.
Lykkes det, har man vundet.

BOLDTAGFAT
Materialer: En bold.

Der deles 2 eller flere lige store hold.
Holdene stiller op på en lige række bag ved hinanden med
spredte ben. Bolden skal nu sendes ned gennem rækken ved
at passere gennem de spredte ben.
På startsignalet sender/kaster/triller første mand i hver række
bolden af sted gennem sine egne ben. Herefter sørger de
næste i rækken for at holde bolden i fart. Hvis bolden ryger
uden for rækken, skal personen der står, hvor bolden ryger
ud, bryde ud af rækken og hente bolden og spille den videre,
fra der hvor den røg ud. Det er tilladt at give bolden et ekstra
skub, så den får mere fart på, mens den triller. Når bolden når
enden af rækken, tager sidste mand bolden, og løber op og
stiller sig forrest i rækken og starter forfra. Når hele rækken
har løbet op med bolden, er holdet færdigt. Det hold der bliver
først færdigt, har vundet.
Variation: Brug en ballon eller en amerikansk fodbold.

BARONEN EFTER STUEPIGEN
Deltagerne laver en rundkreds, og går de sammen 2 og 2. Den
ene ud af de 2 stiller sig om bag ved makkeren. Et af parrene
vælges som baron og stuepige.
Baronen skal forsøge at fange stuepigen. Stuepigen skal selvsagt undgå at blive fanget, hun kan derfor stille sig bag et af
parrene, hvorved den forreste i parret nu bliver stuepige. Hvis
baronen fanger stuepigen, bytter de roller. Baronen og stuepigen skal naturligvis lave lyde, der passer til deres figurer.

BOMBEMAND
Find et passende antal terrorister (1 pr. 8-10 deltagere).
Terroristerne armerer bomberne (de andre deltagere) ved at
røre dem og råbe ”Armér”. Bomben tæller nu højt til ti. Hvis han/
hun når at komme til 10, råber han/hun ”KAPOW”, eksploderer

To af deltagerne vælges til fangere. De to kaster bolden imellem sig, alt imens de prøver at fange de andre. Når man er
blevet fanget, er man med til at fange de andre. MEN man skal
have bolden, når man fanger, og man må max. tage tre skridt
med bolden.

BJERGET BRÆNDER
Dan to kredse med lige mange i hver. Den inderste er ”bjerget”.
De yderste er ”indere”. Der skal være en inder i overskud, som
skal stå i midten - i bjerget.
Når midterpersonen råber: ”Bjerget brænder” løber alle indere
forfærdet med uret rundt om bjerget.
Når midterpersonen råber ”Ilden er slukket”, stiller vedkommende sig bag en bjerg-person. Alle de løbende indere skal
nu finde sig en bjerg-person at stå bagved, ved at løbe rundt
i kredsen. Der må ikke løbes tilbage, men man må gerne overhale. Den, der ikke finder en plads, bliver ny midterperson. På
et tidspunkt bytter ”bjerg-personerne” og ”inderne” roller.
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Læs mere om DIF’s kurser, uddannelser og materialer til trænere på
www.dif.dk søg på ”uddannelse” eller www.1-2-Traener.dif.dk

Scan mobilapp'en
og få adgang
til en række
træningsøvelser.

