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2 Træningsprogrammer til 
Håndboldfitness
 
I dette materiale præsenteres ni træningsprogrammer, som kan bruges til at tilrettelægge 
jeres Håndboldfitness-træninger ude i klubberne. 

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

Alle træningerne er sat til at vare 60 minutter og er bygget op efter følgende skabelon:
 • Opvarmning ca. 10 minutter
 • Styrke- og/eller konditionstræning ca. 20 minutter
 • Totalhåndbold og andre matchspil ca. 30 minutter

Alle øvelserne er taget fra træningsmaterialerne til Håndboldfitness. Ved hver øvelse er angivet 
en farve og et kortnummer, så hvis du gerne vil have uddybet øvelsen, kan du se træningskortene  
her:

Blå: www.haandbold.dk/træningskort/blå 
Rød: www.haandbold.dk/træningskort/rød 
Grøn: www.haandbold.dk/træningskort/grøn 
Skadesforebyggende: www.haandbold.dk/træningskort/skadesforebyggende

God fornøjelse.

https://www.haandbold.dk/media/13324/04754-oevelseskort-bdfl-blaa.pdf
https://www.haandbold.dk/media/13323/04687-traeningskort-bdfl-fitness-roede-48-stk.pdf
https://www.haandbold.dk/media/13322/inspirationskort-haandboldfitness-groenne.pdf
http://www.haandbold.dk/træningskort/skadesforebyggende
http://www.haandbold.dk/inspirationskort/five-a-side-haandbold
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4 Det gode træningspas 
Håndboldfitness er alt det bedste fra en hånd-
boldtræning. De hårde tacklinger er taget ud, og 
der spilles med den bløde bold. Dermed sikres 
en træning, hvor alle kan være med, og hvor sjov 
motion med bold kombineres med konditions- 
og styrketræning, så der er garanti for sved på 
panden.

Deltagerne skal motiveres til at opnå en effektiv 
træning, der passer til deres fysiske niveau. 

Håndboldfitness består af elementerne: boldspil, 
styrketræning og konditionstræning.

Tidsforbrug 
En effektiv træning kan gennemføres på en time.

Sted 
Håndboldfitness kan laves på en del af hal- 
gulvet, udendørs eller i et fitnesslokale. 

Redskaber 
Håndboldfitness spilles med bløde bolde  
som f.eks. den grønne streetbold eller gule 
Five-a-side håndbold. Til styrketræningen kan 
bruges træningskort, karklude, elastikbånd, 
stepbænke eller bare deltagernes egen krops-
vægt. 

Lav en alsidig træning, som både udfordrer  
hoved og krop. Det skal være sjovt og med 
fokus på det sociale.

Boldspil

Styrke- 
træning

Konditions- 
træning



5 Totalhåndbold – for voksne
I Håndboldfitness kaldes håndboldspillet på tværs af banen for Totalhåndbold – for voksne.

Totalhåndbold er et spil med mange afleveringer og aktioner for den enkelte spiller. Derfor er det sjov 
og effektiv træning.

Spillets regler:
 •  Fire spillere per hold på banen. Resten af spillerne står klar på sidelinjen til at skifte ind på mål
 • Målmanden går med i angrebet
 •  Den, der skyder på mål skifter ud over nærmeste sidelinje, og den indskiftede spiller løber ind 

på mål
 •  Ingen eller lille kropskontakt – kan aftales indbyrdes på holdet
 •  Bolden gives altid op fra mål
 •  Ingen skud på mål, før det angribende hold er over midten
 •  Spil med en grøn streetbold eller en gul Five-a-side-bold.

For at øge intensiteten kan du gøre følgende:
 • Spil med færre spillere end fire. Det giver flere aktioner til den enkelte og er godt, hvis man er 

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



6 Den gode aflevering
Håndbold er et holdspil, og derfor er det også sjovest, når alle kan kaste og gribe. Det er vigtigt at 
træne den gode aflevering, når man skal lave spil og aktiviteter med bold, hvor pulsen skal op. Vi 
anbefaler, at man begynder alle træninger med at træne den gode aflevering, gerne som en del af 
opvarmningen. 

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

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

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

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

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

(direkte) til den anden spiller, der på samme tid laver 
en studsaflevering tilbage. Der skiftes mellem kaste- 
formerne. 

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

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

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



7 Træning 1
Øvelse Tid Beskrivelse Materialer

Afleveringer (grøn nr. 78)

3

3

2

1

2

1
5 min Giv spillerne rum til at finde på kast og anderledes 

måder at gribe på. 

Løb evt. frem og tilbage, mens der afleveres.

En bold  
pr. par.

Verdens bedste opvarmnings-
leg (grøn nr. 100)

10 min Find alle jeres bløde bolde frem og fordel dem på 
banen. Der spilles alle mod alle. Man må kun skyde 
efter ben og fødder. Når man bliver ramt, udgår man, 
indtil man har udført sin ”straf”, der fx kan være 10 
mavebøjninger eller 10 squat. Efter endt ”straf” er 
spilleren med igen. 

Alle de bløde 
bolde, I kan 
finde frem.

Makkertræning med bold  
(grøn nr. 80, 81, 83 og 85)

15 min Der skal gennemføres tre runder med fire øvelser 
med 40 sekunders arbejde og 20 sekunders pause. 
Hvert par har en bold.
Øvelse 1: Balance og mave (grøn nr. 80) 
Spillerne sidder overfor hinanden og sidder på 
numsen, så ben og overkrop danner et V. Bolden  
spilles frem og tilbage.
Øvelse 2: Guns med bold (grøn nr. 81) 
Spillerne står overfor hinanden. Begge griber fat om 
bolden. Den ene trækker, mens den anden holder 
igen. Skift i anden runde.
Øvelse 3: Lunges med bold (grøn nr. 83) 
Spillerne står ved siden af hinanden. Boldholderen 
laver en lunge og afleverer til makkeren. Skift ben 
hver gang.
Øvelse 4: Planke med bold (grøn nr. 85) 
Spillerne står i en høj planke overfor hinanden og 
triller bolden frem og tilbage.

En bold pr. 
par.

Totalhåndbold (grøn nr. 87) 30 min Del gruppen op i hold af fire spillere og spil Total-
håndbold på alle banerne.

En bold og 
fire over-
trækstrøjer 
pr. bane.



8 Træning 2
Øvelse Tid Beskrivelse Materialer

Afleveringer overfor hinanden 
((grøn nr. 78)

3

3

2

1

2

1

5 min Spillerne er sammen i par med to bolde.

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

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

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

To bolde  
pr. par

Quizbold (grøn nr. 99) 10 min Del spillerne i to hold. Det gælder om at opnå ti  
afleveringer. Hver gang bolden kastes, skal spilleren 
sige en ting inden for en bestemt kategori, fx hoved- 
stæder eller grøntsager. Hvis man siger forkert 
eller gentager noget som er sagt, får det andet hold 
bolden. Det forsvarende hold skal forsøge at erobre 
bolden ved at bryde afleveringerne.

En bold og 
overtræks- 
trøjer til 
halvdelen af 
spillerne.

Cirkeltræning (blå nr. 1, 7, 12, 
5, 8 og 13)

15 min Lav seks poster i en cirkel. Der skal gennemføres to 
runder. Der arbejdes i 40 sekunder efterfulgt af 20 
sekunders pause.

Post 1: Squat (blå nr. 1)

Post 2: Sit up (blå nr. 7)

Post 3: Sprællemand (blå nr. 12)

Post 4: Armstrækning (blå nr. 5)

Post 5: Lændehævninger m. benløft (blå nr. 8)

Post 6: Skihop (blå nr. 13)

Seks kegler.

Trefilov (grøn nr. 89) eller  
Totalhåndbold (grøn nr. 87)

30 min Trefilov spilles ved at inddele spillerne i tre hold. Det 
oversiddende hold laver fysisk træning. Lad spillerne 
skiftes til at finde på en fysisk øvelse. Det hold, der 
scores imod, udgår med det samme, og det oversid-
dende hold kommer på banen. Udvælg en indpisker 
på hvert hold – holdets Trefilov.

En bold og 
overtræks- 
trøjer i to 
forskellige 
farver.

1 32

6 5 4



9 Træning 3
Øvelse Tid Beskrivelse Materialer

Bevægelighed og fleksibilitet 
(rød nr. 67, 70 og 69)

5 min Individuelle bevægelighedsøvelser. Spillerne fordeler 
sig rundt på gulvet.
Øvelse 1: Kryds til rygliggende (rød nr. 67) 
Lig på ryggen med armene ud til hver side. Før højre 
fod til venstre arm og ned igen. Hold modsatte arm  
i gulvet, mens kroppen vrides omkring rygsøjlen.  
Lav dernæst bevægelsen modsat.
Øvelse 2:  Rygkryds (rød nr. 70) 
Liggende på ryggen med armene ud til siden.  
Løft højre hæl mod venstre hånd og vrid i ryggen.  
Lav dernæst bevægelsen modsat.
Øvelse 3: Skildpadden (rød nr. 69) 
Start i siddende position. Rul bagover til rygliggende 
skildpadde. Benene helt op omkring hovedet. Vip frem 
og tilbage til du kommer op til stående uden brug af 
arme.
Lav 10-20 gentagelser af hver øvelse.

Ingen.

Tre på stribe (grøn nr. 98) 10 min Sæt ni kegler for enden af banen, så de danner en 
firkant med tre rækker på hver led. Hvert hold har 
tre overtrækstrøjer i hver sin farve. Det gælder om 
først at få tre på stribe ved at løbe ned til keglerne og 
lægge sine overtrækstrøjer på en kegle én ad gangen. 
Man må ikke flytte det andets holds trøjer. Hvis man 
ikke har tre på stribe, når trøjerne er fordelt, må man 
begynde at flytte på dem.

Ni kegler og 
to sæt over-
trækstrøjer 
i forskellige 
farve pr. 
bane.

Makker træning (blå nr. 5, 6, 
20, 11, 1 og 14)

15 min Spillerne er sammen i par. Den ene spiller laver 10-20 
gentagelser af en fysisk øvelse, mens den anden spiller 
laver en puls-øvelse. Når spilleren med den fysiske øvel-
se har klaret antallet af gentagelser, bytter spillerne.
Der arbejdes i tre minutter pr. runde.
1. runde: Spiller 1 laver ti armstrækkere (blå nr. 5), mens 
spiller 2 laver burpees m. armstrækning (blå nr. 6).
2. runde: Spiller 1 laver 20 mave, cirkel (blå nr. 20), mens 
spiller 2 laver knæløft m. hop (blå nr. 11).             
3. runde: Spiller 1 laver 20 squat (blå nr. 1), mens spiller 2 
laver reaktionsøvelse (blå nr. 14).

Ingen.

Bonus Totalhåndbold (grøn nr. 
90) eller Totalhåndbold (grøn 
nr. 87)

30 min Bonus Totalhåndbold spilles ved at dele spillerne 
op i to hold pr. bane. Når der scores, får holdet en 
ny chance for at score i den anden ende. Målscoren 
henter bolden i målet, mens det forsvarende hold for-
søger at nå ned til den modsatte ende og genoptage 
forsvaret. Efter bonusskuddet overgår bolden til det 
modsatte hold, scoring eller ej.

En bold og 
fire over-
trækstrøjer 
pr. bane.



10 Træning 4
Øvelse Tid Beskrivelse Materialer

Opvarmning (skadesfore- 
byggende nr. 1, 2 og 5)

10 min Opvarmning af led (rød nr. 1):
Ryg: Rund og svaj i ryggen
Nakke: Sidebøjning og halvcirkler
Hofte: Ud- og indadrotation på et ben
Løb to og to sammen på tværs af banen (rød nr. 2)
Løb lige ud og baglæns retur
Knæløftninger og boks mod loft med armene
Sideløb med makker, hvor hænder presses mod 
hinanden
Tre fods finte 1 – 2 – 3 stå 
Kast to og to sammen (rød nr. 5)
Afleveringer med kort afstand
Indkast med to hænder
Stå med siden til hinanden og roter overkroppen
Øget afstand med stempelbevægelse
Tre skrid og hopskud
Langskud.

En bold  
pr. par.

Partibold (grøn nr. 96) 10 min Spil på badmintonbanerne. Del to hold per bane med 
2-4 spillere på hvert hold. Et hold scorer ved at læg-
ge bolden mellem de bagerste streger på badmin-
tonbanen. Man må tage tre skridt med bolden.

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

Terningetræning (blå nr. 2, 4, 5, 
6, 9, og 16)

1

2

3 4

5

6

15 min Der arbejdes i seks minutter. Der laves seks poster 
rundt i hallen. Inde på midten af banen placeres ter-
ninger. Spilleren løber ind i midten, kaster en terning 
og løber ud og løser den givne opgave.
Kast 1: 10 Lunges, dynamiske (blå nr. 2)                             
Kast 2: 10 Side lunges m. armkryds (blå nr. 4)
Kast 3: 10 Armstrækning (blå nr. 5)
Kast 4: 10 Burpees m. armstrækning (blå nr. 6)
Kast 5: 10 Diagonalløft knæstående (blå nr. 9)
Kast 6: 10 skråmave, Zig Zag (blå nr. 16)

Terninger og 
seks kegler.

Happy Totalhåndbold (grøn nr. 
91) eller Totalhåndbold (grøn 
nr. 87)

25 min Happy Totalhåndbold spilles på to totalhåndboldba-
ner ved siden af hinanden. Spillerne deles i to store 
hold af otte til 12 spillere. Det ene hold har målene i 
højre side, det andet hold har målene i venstre side. 
Udskifterne står mellem de to baner. Der skiftes ud 
efter skud på mål – udskifterne kan komme i spil på 
begge baner.

To bolde og 
overtræks- 
trøjer til 
halvdelen af 
spillerne.



11 Træning 5
Øvelse Tid Beskrivelse Materialer

Bevægelighed (blå nr. 17, 15 
og 18)

5 min Fod til hånd, rygliggende. Diagonalt kryds (blå nr. 17)
Lig på ryggen med ben og arme ud til siden. Løft det 
ene ben diagonalt over til modsatte hånd.

BearCrawl (blå nr. 15) 
Kravl som en bjørn på hænder og tåspidser med 
diagonale arme og ben og numsen i luften.

Kålorm (blå nr. 18) 
Start stående og sæt dig på hug. Lad hænderne ”gå 
frem”. Gå frem til du står i planken. Hop med samlede 
ben frem til hænderne. Rejs dig op og start forfra.

Ingen.

Stoledans (grøn nr. 97) 10 min Sæt stole eller kegler op rundt på banen. Antallet 
skal være én mindre end antallet af deltagere. Cirka 
hver anden spiller skal have en streetbold. Når mu-
sikken starter, løber spillerne rundt mellem hinanden 
og afleverer. Når musikken stopper, skal man finde 
en ledig stol eller kegle. Den som står tilbage, går til 
sidelinjen og udfører en styrkeøvelsen. Den spiller 
som taber, vælger øvelsen for næste runde. Efter 
hver runde fjernes en stol eller kegle.

Stole eller 
kegler og 
bolde til cirka 
halvdelen af 
deltagerne.

Bendag (blå nr. 1, 2, 3, 4 og 10) 15 min Instruktøren står i midten og laver øvelserne.  
Deltagerne følger med.
20 squat (blå nr. 1)
20 Lunges, dynamiske (blå nr. 2)
20 Walking lunges (blå nr. 3)
20 Side lunges m. armkryds (blå nr. 4)
20 Broløft (blå nr. 10)
Der gennemføres tre runder.

Ingen.

Duellen Totalhåndbold  
(grøn nr. 92) eller Totalhånd-
bold (grøn nr. 87)

30 min I Duellen finder hver spiller en direkte modstander på 
det andet hold, og de følger hinanden gennem hele 
spillet. Når ens modstander skyder på mål, går begge 
spillere ud og to nye direkte modstandere kommer 
ind. Hvis der scores på skuddet, må målscoren give 
sin direkte modstander en ”straf” i form af en fysisk 
øvelse, som skal udføres 10 gange.

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



12 Træning 6
Øvelse Tid Beskrivelse Materialer

Stafet – få pulsen helt op  
(grøn nr. 95)

15 min Del spillerne i hold med tre til seks spillere på hvert 
hold og placer hvert hold for enden af en bane mar-
keret med en kegle i hver ende.
Stafet 1: Forhindringsbane med hulahopringe og 
kegler med zig-zag.
Stafet 2: Holdstafet, hvor holdet står på en række 
med spredte ben. Forreste spiller triller bolden ned 
gennem rækken. Bagerste spiller tager bolden og 
løber op forrest. Første hold til midten vinder.
Stafet 3: Walking lunges, hvor man lader bolden skif-
te hånd under benet, hver gang man tager et skridt 
fremad. Når benene samles skifter bolden hånd over 
hovedet.
Stafet 4: Krabbegang, hvor bolden balanceres på 
maven, mens man bevæger sig fremad på hænder og 
fødder.
Stafet 5: Kravlende bjørn, hvor man kravler på hæn-
der og tåspidser.

En bold og 
to kegler pr. 
hold.

Styrke/mobilitet to og to  
sammen med streetbold  
(skadesforebyggende nr. 3)

15 min 16 lige mavebøjninger med kast til makker.
10 bækkenløft med bold mellem lår.
10 rul af bold til makker stående i planke.
12 rygbøjninger, hvor bold trilles fra makker til makker.
8 rotationer i sideplanke til hver side, hvor bold føres 
under modsat arm og op mod loft.
12 armstrækkere, hvor bolden trilles til makker  
mellem hver armstrækker.
10 squat med aflevering til makker.
10 squat på ét ben til begge ben med aflevering til 
makker.
10 Nordic hamstring, hvor makker holder fast ved 
ankler.

Ingen.

Bande Totalhåndbold  
(grøn nr. 93) eller Totalhånd-
bold (grøn nr. 87)

30 min I Bande Totalhåndbold placeres en spiller på baglin-
jen ved modstanderens mål. Herefter kan man spille 
tre eller fire spillere på banen. Bolden skal afleveres 
til ”banden”, inden der kan afsluttes. ”Banden” må 
ikke bevæge sig med bolden. Ved afslutning skifter 
man med ”banden”, der løber i marken.

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



13 Træning 7
Øvelse Tid Beskrivelse Materialer

Partibold (grøn nr. 96) 10 min Spil på badmintonbanerne. Del to hold per bane  
med 2-5 spillere på hvert hold. Et hold scorer ved at 
lægge bolden mellem de bagerste streger på bad-
mintonbanen. Man må tage tre skridt med bolden.

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

Balance (rød nr. 63, 65 og 62) 5 min Balanceprik (rød nr. 63) 
Stå på et ben og prik foran, til siden og bagved med 
det modsatte ben. Brug armene som vægtstang. 
Skift ben. 
Balance stræk (rød nr. 65) 
Stå på et ben og hold balancen. Flyt overkroppen 
forover benet, mens det andet ben strækkes bagud. 
Skift ben.
Spartan bow (rød nr. 62) 
Stå på et ben og hold balancen. Buk overkroppen 
forover benet og stræk det andet ben bagud. Hold 
balancen og rør længst muligt nede med hånden. 
Skift ben.

Ingen.

Sten – saks – papir (rød nr. 49, 
50 og 52)

15 min Lav en så lang bane som muligt rundt i hallen vha. 
kegler. Spillerne står for enden af banen. Spillerne er 
sammen to og to. Spillerne spiller sten-saks-papir. 
Vinderen løber en runde, men taberen laver en af 
nedenstående plankeøvelser. Første gang man taber 
laves øvelse 1, anden gang laves øvelse 2 osv. 
Øvelse 1: Planken (rød nr. 49) 
Stå på albuer og tæer – spænd op.
Øvelse 2: Planken med benløft (rød nr. 50)
Stå i planken og løft benene skiftevis – hold hver  
stilling i nogle sekunder.
Øvelse 3: Diagonale løft med strakt arm og ben (rød 
nr. 52)
Stå på hænder og fødder. Løft og stræk den ene ben 
og modsatte arm – hold hver stilling i nogle sekunder.

Ingen.

Kannibal Totalhåndbold  
(grøn nr. 94) eller Totalhånd-
bold (grøn nr. 87)

30 min I Kannibal Totalhåndbold deles spillerne i tre hold. 
Holdet som scorer første gang bliver på banen, mens 
det andet hold skiftes ud. Målene tælles løbende.  
Det hold, som først når 10 scoringer vinder. Herefter 
kan de to resterende hold spille om 2. og 3. pladsen.

En bold pr. 
bane og 
overtræks- 
trøjer i to 
forskellige 
farver.



14 Træning 8
Øvelse Tid Beskrivelse Materialer

Afleveringer (grøn nr. 78)
3

3

2

1

2

1
5 min Giv spillerne rum til at finde på kast og anderledes 

måder at gribe på. 

Løb evt. frem og tilbage, mens der afleveres.

En bold  
pr. par.

Verdens bedste opvarmnings-
leg (grøn nr. 100)

10 min Find alle jeres bløde bolde frem og fordel dem på 
banen. Der spilles alle mod alle. Man må kun skyde 
efter ben og fødder. Når man bliver ramt udgør, man 
indtil man har udført sin ”straf”. ”Straffen” kan være 
10 mavebøjninger eller 10 squat. Efter endt ”straf” er 
spilleren med igen. 

Alle de bløde 
bolde, I kan 
finde frem.

Pulstræning (blå nr. 6, 11, 12, 
13 og 14)

15 min Der skal gennemføres tre runder af fem øvelser med 
40 sekunders arbejde og 20 sekunders pause. 
Øvelse 1: Burpees m. armstrækning (blå nr. 6) 
Bøj ned i knæ, hop bagud med benene, lav en arm-
strækning, hop frem med benene til siddende og rejs 
dig op.
Øvelse 2: Knæløft m. hop (blå nr. 11) 
Løft knæene skiftevis. Brug armene aktivt.
Øvelse 3: Jacks (sprællemand) (blå nr. 12) 
Hop ud i bredstående og før armene til vandret.
Øvelse 4: Skihop/Diagonalhop (blå nr. 13) 
Sæt et ben frem og et bagud, mens armene svinges 
diagonalt.
Øvelse 5:  Reaktionsøvelse (blå nr. 14) 
Læg dig på maven. Rejs dig til knæsiddende. Hop 
med samlede ben til rygliggende ved at føre benene 
mellem hænderne. Stræk armene over hovedet. Lav 
bevægelsen modsat.

Ingen.

Five-a-side (grøn nr. 86) og 
Totalhåndbold (grøn nr. 87)

Five-a-side Total 
håndbold

30 min Del gruppen i fire hold med minimum fem personer pr. 
hold. Lad to hold spille Five-a-side på den forkortede 
håndboldbane og lad de to andre hold spille Totalhånd-
bold på banen på tværs af hallen.
Holdene skiftes til at spille Five-a-side og  
Totalhåndbold.
Five-a-side spilles med den gule Five-a-side bold.
Man må kun bolderobre eller afskærme i forsvarsspillet.
Målmanden bærer ingen særlige kendetegn og går med 
op i angrebet. 
Hvert hold har en sidelinje til udskiftning.
Bolden gives op fra mål.
Den fungerede målmand må ikke afslutte fra eget 
målfelt.
Kampen startes med opgiverkast.
Hvert hold har fem spillere på banen.

En Five-a-side  
bold, en street- 
bold og over-
trækstrøjer til 
halvdelen af 
spillerne.



15 Træning 9
Øvelse Tid Beskrivelse Materialer

Stafet – få pulsen helt op (grøn 
nr. 95)

10 min Del spillerne i hold med tre til seks spillere på hvert 
hold og placer hvert hold for enden af en bane marke-
ret med en kegle i hver ende.
Stafet 1: Løb med høje knæ i første runde, sidestep i 
anden runde og gadedrengeløb i tredje runde.
Stafet 2: Holdstafet, hvor holdet står på en række med 
spredte ben. Forreste spiller triller bolden ned gennem 
rækken. Bagerste spiller tager bolden og løber op 
forrest. Første hold til midten vinder.
Stafet 3: Holdstafet, hvor bagerste mand løber zig-zag 
mellem sine holdkammerater og op foran i rækken. 
Første hold til midten vinder.
Stafet 4: Holdstafet, hvor alle holdkammerater lægger 
sig på maven. Bagerste mand hopper over og lægger 
sig ned foran i rækken. Første hold til midten vinder.

En bold og 
to kegler pr. 
hold.

Makker-styrke (rød nr. 26, 29, 
38, 54 og 58)

Spillerne er sammen to og to. 
Øvelse 1: Stem op (rød nr. 26) 
Spillerne laver squat ryg mod ryg (1 min)
Øvelse 2: Nordic Hamstring Curl (rød nr. 29) 
Sid på knæ, mens makker holder fast om anklerne. 
Spilleren læner sig fremad og trækker sig tilbage  
(1 min pr. spiller)
Øvelse 3: Makker sit ups (rød nr. 38) 
Liggende med ryggen med fødderne flettet, laves 
mavebøjninger (1 min)
Øvelse 4: Kropsstamme holdning (rød nr. 54) 
Siddende på gulv med strakte ben løfter makkeren 
i fødderne. Når makkeren tilfældigt slipper det ene 
ben gælder det om at spænde op og holde balancen. 
(1 min pr. spiller)
Øvelse 5: Trillebør med armstrækning (rød nr. 58) 
Den spiller, der er ”Trillebøren” spænder i hele krop-
pen, mens makkeren løfter på lårene over knæet. 
”Trillebøren” går fremad på armene og ved hvert fjer-
de skridt tages en armstrækning. (1 min pr. spiller)

Ingen.

Totalhåndboldturnering  
(grøn nr. 87)

Bane 1 Bane 2 Bane 3

35 min Spillerne deles i seks hold, og der spilles Totalhånd-
bold på alle tre baner, hvor alle spiller mod alle. 
Kampene varer fem minutter.
1. runde. Hold: 1-2, 3-4, 5-6
2. runde. Hold: 2-3, 4-5, 6-1
3. runde. Hold: 1-4, 2-6, 3-5
4. runde. Hold: 1-3, 2-5, 4-6
5. runde. Hold: 1-5, 2-4, 3-6

Tre bolde og 
overtræks- 
trøjer til 
halvdelen af 
spillerne.



16 Brug halfaciliteterne fleksibelt 
 
En håndboldhal kan opdeles på mange måder. Mange småspil fungerer perfekt på badmin-
ton- eller volleybanerne. Man kan spille på tværs af hallen på de tre minibaner, og så kan man 
selvfølgelig også spille på den klassiske, store håndboldbane. Endelig er der den mulighed at 
spille på kortbanen (grøn) samt en minibane (gul), som vist herunder. Bruger man hallen fleksibe-
lt, kan alle være aktive på samme tid, og øvelserne er nemme at organisere.

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


