
Inspiration til trænere 

GYMNASTIK OG MÅTTETRÆNING 

 

Individuelle: 
 

1. Helt ned i knæ og gå fremad 
2. ’Blyanten’ (rul med armene op over hovedet) 

3. Hop fra side til side (for- og baglæns) 
4. 2 hop med: -strakte arme, arme ned langs siden, armene ud til siderne 

(for og baglæns) 
5. Kolbøtter  

6. Fald forover oppefra og kravl op på samlede strakte ben 
7. Spring op og spark benene frem så de er strakte 
8. Gå frem og bøj, så knæene når tåspidsen  
9. Englehop fremad 
10. Spring frem og land i 90 grader (for og baglæns) 

11. Kolbøtte efterfulgt af hop og landing i 90 grader 
12. 360 graders hop med landing i 90 grader 
13. Gadedrengehop høje 

14. Kravl fremad helt nede ved jorden 

15. Vejrmøller  
 

 

 

 

Par:  

 
1. Sid på knæ – makker holder benene – holder sig oppe i 45 grader 

2. Sid i knæ – makker holder benene – fald ned og skub eksplosivt op igen 

med hjælp fra armene  

3. Stå med makker i trillebørstilling, slip ét ben – arbejd benet op igen 
(spænd i mave og ryg) 

4. Læg på underarmen – makker holder benene oppe – slip ét ben ad gangen  

5. Vinduesvisker – hovedet mellem benene på makker og sving benene op, 

fra side til side, osv..  
 

 

 

MOTORISK TRÆNING 

 

Fælles: 
 

1. Løb almindeligt og klap på højre lår, så venstre lår og til sidst i hænderne 
(alle i takt) 

2. Høje knæløft, mens armene kører op og ned 
3. Spark selv bagi mens armeneer bøjet i 90 grader og kører ud til siden og 

ind og samles ud for hovedet.  



Inspiration til trænere 

4. klap på højre sko, så venstre sko og til sidst en gang i hænderne, efterfulgt 
af klap i højre sko, så venstre sko og derefter 2 klap i hænderne (skift så 
man klapper på højre sko med venstre hånd osv..) 

5. løb med armene i bevægelse (ligegyldigt hvordan) – og spark bagi på 
hvert 3. Skridt 

 

 

STYRKETRÆNING 

 

Fælles: (lav gerne øvelserne i en stor rundkreds) 
 

1. Armbøjninger (kør så alle gør det samme tid – prøv at lade børnene ligge i 
strakte arme længere tid, så de ikke bare tager dem for hurtigt) 

2. Mavebøjninger (sørg for de finder et punkt i loftet som de hele tiden ser 
på) 

3. Skrå mavebøjninger (Lad den ene fod hvile på det modsatte bens knæ, der 
er bøjet. Læg så med hænderne bag hovedet og gå så op så højre albue 

rammer venstre knæ, og omvendt.) 

4. Lig på maven og kig ned i gulvet. I mens hæves - på samme tid – højre arm 

og venstre ben, derefter venstre arm og højre ben. 
5. Lig på ryggen med armene ud til siden – hæv derefter begge ben ca. 10-20 

cm over jorden og hold dem der indtil træneren siger stop.  

6.  Planken  Alle ligger på underarmene med hænderne foldet sammen og 

står på tåspidserne, sørg for at stillingen holdes til træneren siger stop. 

(Fokus her er at kroppen skal være ret og derfor må bagdelen ikke stikke 

op i luften.  

7. Grønlandsk kaproning  Spillerne skal skubbe sig fremad med fødderne 

og må IKKE bruge arme. 

8. Lægløft  alle står på flade fødder og træneren siger når alle spille skal gå 

op på tæerne.  
 

 
Par: (Find sammen to  og to, så de størrelsesmæssigt matcher hinanden) 
 

1. Begge to stiller sig med højre fods ydre side mod hinanden og tager ved 
hinanden med højre hånd – det gælder nu om at trække/skubbe hinanden 

ud af balance.  
2. Den ene hopper op på ryggen af den anden og skal så kravle rundt så man 

kommer hele vejen rundt om kroppen på den, som bærer.  

3. begge står med fronten mod hinanden og man tager så ved omkring 
hinadens skuldre – herefter gælder det om at skubbe hinanden ud bag 
ved en bestemt linje på hver deres side.  

4. Begge spillere står med front mod hinanden og har en bold mellem sig, 
som begge har ved med begge hænder – det gælder nu for begge om, at 
rive bolden ud af hænderne på den anden.  

5. ’Sugekoppen’  den ene lægger sig på maven med armene ud til siden, 

mens den anden skal forsøge at vende vedkommende om på ryggen.  


