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1 Struktur 
 

I dette afsnit beskrives opbygningen af en god træning 

 

1.1 Storytelling 
Stoytelling er bl.a. at fortælle om dagens tema og program; herunder hvorfor vi gør, det vi gør. 
Det giver eleverne en bedre forståelse af formålet med øvelserne og øger motivationen for at 
deltage.  

 

Under storytellingen vil der også være en opsamling fra sidst, ligesom relevante emner kan tages 
op. I starten vil man eksempelvis fokusere på, hvad floorball er og de basale ting, såsom hvordan 
man holder på staven, samt hvordan man afleverer og modtager bolden.  
 

1.2 Opvarmning 
Opvarmningen vil hovedsageligt ske i form af relevante lege, hvor stav og bolde inddrages i 
legen. Der vil i mange tilfælde blive taget udgangspunkt i lege, som eleverne kender fra 
idrætstimen eller frikvarteret. 

 

Formålet er, at eleverne får pulsen op under legen. 

 

1.3 Stationsbaserede øvelser 
Holdet opdeles i 3 grupper, som roterer mellem 3 stationer, hvor der laves forskellige øvelser 
relateret til den tekniske del af sporten. Lærer og konsulenter står ved de forskellige stationer og 
giver de nødvendige instruktioner. 

 

1.4 Kamp 
Eleverne ser ofte frem til at spille kamp og for de fleste er det en del af motivationen for 
deltagelse. For at variere træningen vælges forskellige former for kamp. 

 

1.5 Afslutning 
Efter hver træning evalueres dagen kort og der snakkes om det, som eleverne har lært. Der vil 
også være en kort orientering om næste gang. 
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2 Værd at vide 
 

I dette afsnit gennemgås kort de basale punkter, som underviser skal være opmærksom på når 
der skal undervises i floorball.  

 

2.1 Teknik 
Staven:  
Den optimale længde, er en stav, der går eleven så at sige til navlen.  

 

Greb på staven: 

Begge hænder benyttes for korrekt greb på floorballstaven.  

De fleste spiller naturligt med staven til venstre. Dermed skal højre hånd holde om staven øverst, 
mens den anden hånd (typisk venstre), skal holde næsten helt nede, hvor stavgrebet 
(gummitapen) slutter.  

 

Udgangsstilling:  

Som i så mange andre boldspil, er det vigtigt at have et lavt tyngdepunkt, så derfor:  

Bøj knæene og hold overkroppen fremadrettet. 

 

Bladet: 

Kan oftest ’bøjes’, men et blad må ikke bøjes for meget. Kan en 5 krone på højkant  

komme ind under bladet, mens staven ligger på gulvet, er det ikke tilladt at spille med.  

For den uøvede elev vil det ofte være en fordel at have et bøjet blad, det bliver lettere at modtage 
og aflevere bolden, samt at elevens trækskud bliver bedre. Men til gengæld, så bliver elevens 
baghåndsafleveringer og skud forringet ved et bøjet blad. Endvidere kan pasninger i høj fart 
blive et problem, når eleverne bliver mere øvede. 

 

Pasninger: 

En god pasning er den, der kommer til elevens forhånd, og som løber langs gulvet, og 

ikke hopper. Det er vigtigt at holde bolden langs gulvet, når der trænes.  

Hopper bolden, kan det skyldes, at overkroppen er for oprettet. Denne problematik kan løses ved 
at få eleven til at være mere fremoverbøjet. 
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Modtagelse af pasning: 

Når bolden kommer, så modtages bolden cirka ud for siden af modtager (ikke foran). Bladet 
inkl. staven trækkes således tilbage, mens bolden følger med. Dermed stoppes bolden og når 
bold/stav er bag kroppen efter endt modtagelse. Staven føres derefter fremad, og med bolden 
’liggende’ cirka midt på bladet, stoppes bevægelsen, når staven er lidt fremme foran kroppen. 

 

I spil er det vigtigt, at eleverne holder staven tæt ved gulvet. Dermed signalerer de, at de er klar 
til at modtage bolden og skyde. 

 

Skud: 

Øv i starten trækskuddet. En forøvelse til dette skud er at lave pasninger til hinanden. Ofte vil 
nye spillere slå til bolden, og staven vil ofte blive ført igennem til bladet er i ansigtshøjde - med 
fare for tænder mm. Dette skyldes ofte, at spillerne holder deres hænder for tæt på hinanden i 
grebet på staven. Sørg for at der er afstand mellem hænderne, så de holder næsten,  som når de 
skal lave pasninger, og husk ligeledes at overkroppen skal være fremadbøjet også ved skud. 

 

2.2 Øvelser 
 

Øvelserne tegnes op på en tavle og forklares, inden eleverne skal udføre dem i praksis. 
Øvelserne tegnes på en ensartet måde, således eleverne trænes i at skelne mellem de forskellige 
instruktioner og tegn. 

 

Nedstående vises de enkelte tegn og et eksempel på brugen: 
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3 Opvarmning/lege 
 
3.1 Ståtrold 
 

Navn: Ståtrold   

 

 

Spillere: 
Frit antal 

Betingelser: 
Alle elever, på nær fangerne, har en bold og 
stav 

Beskrivelse: 
Der vælges 3 fangere og resten er trolde. 
Troldene skal drible rundt på banen og undgå 
at blive fanget af fangerne. Man bliver fanget 
ved, at en fanger rører en og siger ”ståtrold”. 
Man bliver fri igen ved, at en af de andre trolde 
skyder sin egen bold imellem den fangede 
trolds ben. Spillet spilles i 3-4 minutter eller 
indtil alle er fanget. Der kan køres flere 
omgange. 

 

Laves først uden stav og bold – her skal man 
kravle mellem benene når man er fanget ellers 
det samme 
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3.2 Høg & due 
 

Navn: Høg og due   

 

 

 

 

Spillere: 
Frit antal 

Betingelser: 
Alle ”duerne” har stav og bold, mens ”høgene” 
alene har en stav.  

Beskrivelse: 

Duerne placerer sig langs salens endevægge og 
skal nu forsøge at nå den modsatte ende med 
deres bold, uden at blive fanget af høgene.  

Mister de bolden til en af høgene, bliver de 
selv til høge og høgen bliver til en due. Har 
man først forladt væggen må man ikke gå 
tilbage igen. 

Duerne får 2 point, hver gang de kommer fra 
den ene ende til den anden uden at blive fanget. 
Når spillet er færdig tælles point og den due, 
der har flest vinder. 

 

Det er ikke tilladt at slå på staven. 
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3.3 Ballon jonglering 
 

Navn: Ballon   

 

 

Spillere: 
Frit antal  

Betingelser: 
Alle elever har en stav + en ballon pr. gruppe  

Beskrivelse: 
Deltagerne inddeles i grupper af 5 og stilles i 
en rundkreds. Hver gruppe får én stor ballon. 
Det gælder om at holde ballonen svævende. 
Find et stykke egnet musik. Hver gang 
musikken spiller, løses en opgave. Når 
musikken stopper stilles en ny opgave. 

Opgaverne kan lyde: 

Ballonen må kun berøres med floorballstaven 
(bladet) hænderne, fødderne, skulderen, 
hovedet, rører én med hænderne, skal den 
næste røre med foden, hvor mange berøringer 
kan der nåes, inden ballonen rører gulvet, lav 
sprællemand, mens ballonen holdes svævende, 
én holder ballonen svævende, mens de andre 
løber til modsatte side af rummet og tilbage 
igen, byt plads med den person, du spiller 
ballonen til, hver gang du rører ballonen laves 
5 mavebøjninger etc. 
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3.4 Den hurtige maler 
 

 

Navn: Den hurtige maler   

 

 

Spillere: 
Frit antal 

Betingelser: 
Papir & blyant 

Beskrivelse: 
Deltagerne inddeles i hold á max 5 personer. 
Der stilles kegler i modsatte ende af rummet. 
Husk ikke for lang løbeafstand, så det høje 
aktivitetsniveau holdes. Et stykke papir og én 
tusch lægges ud ved hver kegle. Der må løbe 
én fra hvert hold ad gangen op til papiret, tegne 
én streg og løbe tilbage igen. Den næste løber 
og tegner videre. Forinden er der givet nogle 
rammer - f.eks. at det skal være en klovn eller 
en julemand, holdene skal tegne. Der sættes tid 
på opgaven, og når tiden er gået, findes det 
hold, der har tegnet den 
bedste/flotteste/sjoveste tegning. 
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3.5 Frø & stork 
 

Navn: Frø & stork   

 

 

Spillere: 
Frit antal  

Betingelser: 
 

Beskrivelse: 
Der vælges et antal fangere som er storke, 
mens resten er frøer. Frøerne hopper rundt i 
frøstilling mens storkene hopper rundt på et 
ben. 

 

Når en frø er fanget af en stork ligger den sig 
på ryggen og kan kun blive fri hvis en anden 
frø rører ved den. 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 
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3.6 Dragestafet 
 

Navn: Dragestafet   

 

 

Spillere: 
Frit antal 

Betingelser: 
Klemmer 

Beskrivelse: 
Deltagerne inddeles i hold á max 5 personer. 
Holdet sætter tøjklemmer på ryggen af den 
første i rækken ”dragen”. Når dette er gjort, 
løber "dragen" op omkring en kegle i passende 
afstand fra rækken og tilbage igen. Holdet 
tager klemmerne af og sætter på den næste etc. 
Legen fortsætter til instruktøren vurderer, at 
alle har prøvet mindst én gang. 
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3.7 Varm-kulde- ta´fat 
 

Navn: Varme – kulde ta fat  

 

 

Spillere: 
Frit antal  

Betingelser: 
  

Beskrivelse: 
Deltagerne deles i to lige store hold. Det ene 
hold er varme, det andet er kulde. Det gælder 
om at fange en fra det andet hold. Hvis én fra 
det varme hold fanger én fra det kolde hold, 
smelter den kolde ned på gulvet. Der skal 
komme én fra det kolde hold og røre den 
smeltede, hvorefter den smeltede fryser og igen 
kan være med. Omvendt hvis én fra det kolde 
hold fanger én fra det varme, fryser den varme 
til is og står helt stille. Der skal komme én fra 
det varme hold og røre den tilfrosne, hvorefter 
denne bliver varm og ”levende” igen. Prøv at 
stoppe legen og tæl, hvor mange smeltede og 
frosne, der er. Dermed bliver der lidt 
konkurrence. 
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3.8 Stjæle klap 
 

Navn: Stjæle klap  

 

 

Spillere: 
Frit antal  

Betingelser: 
  

Beskrivelse: 
Start med at udstyre alle med 5 klap i numsen. 
Det gælder om at stjæle klap, ved at klappe 
hinanden i numsen. Hvis man bliver klappet i 
numsen, tæller det et klap ned, og man har kun 
fire tilbage. Har man mistet alle sine klap, 
kommer man hen til underviseren og får en 
opgave, så man kan tjene 5 klap ind igen. 
Opgaven kan f.eks. være 5 sprællemand. 
Herefter er man igen med i legen. 
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4 Pasningsøvelser 
 
4.1 Bandeafleveringer 
 

Navn: Bande afleveringer  

 

Spillere: 
Frit 

Betingelser: 
Alle spillere har en stav og en bold.  

Beskrivelse: 

Spillere øver afleveringer ved at skyde ind i 
bande. Der øves med forskellige afstande og 
forhånd baghånd. 

 

Kan kombineres ved, at man går rundt langs 
banden. 
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4.2 2x2 almindeligt 
 

Navn: 2x2 almindeligt   

 

Spillere: 
Spillerne inddeles i hold med 2 spillere. 

Betingelser: 
Alle spillerne har en stav hver og én bold pr. 
hold 

Beskrivelse: 

Den, der står med bolden, afleverer til den 
overfor.  

 

Afstanden er først kort og øges gradvist, når 
der er kontrol på afleveringerne. Fokus er på, 
at modtage og aflevere bolden korrekt og at 
afleveringer sker til forhånden 
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4.3 2*2 med bevægelse 
 

 

Navn: 2x2 med bevægelse  

 

Spillere: 
Spillerne inddeles i hold med 2 spillere. 

Betingelser: 
Alle spillere har en stav hver og én bold pr. 
hold 

Beskrivelse: 

Den, der står med bolden, afleverer til den 
anden, mens de bevæger sig rundt på banen. 
Fokus er på at modtage og aflevere bolden 
korrekt og afleveringer sker til forhånden til en 
i bevægelse 
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4.4 2*2 boldskift 
 

Navn: 2 x 2 skift bold  

 

Spillere: 
Frit 

Betingelser: 
Alle spillere har en stav og bold hver 

Beskrivelse: 

Der dribles rundt på banen og når der fløjtes, 
bytter man bold med en modspiller. Fokus er 
på at modtage og aflevere bolden korrekt og 
afleveringer sker til forhånden til en i 
bevægelse 
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5 Konditionsøvelser 
 
5.1 Stafetløb 
 

Navn: Stafetløb   

 

Spillere: 
Spillerne inddeles i hold med 6 personer 

Betingelser: 
Alle spillere har en stav hver og én bold pr. 
hold 

Beskrivelse: 

Første spiller starter ved den første kegle og 
dribler med bolden op til den næste kegle, for 
så at drible tilbage til den første kegle. 
Spilleren gentager dette, indtil alle kegler er 
rundet (større og større cirkler), hvorefter 
bolden afleveres til den næste i rækken. 
Straffen for at blive sidst færdig kan være 
f.eks. at alle skal lave 10 englehop eller synge 
Peter Edderkop  
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5.2 Minikamp 
 

Navn: Minikamp  

 

Beskrivelse: 

Konsulenten kaster en bold på banen og der 
spilles 2 mod 2, indtil første scoret mål. 
Holdet, der scorer tager bolden og skyder den 
retur til konsulenten, hvor 2 nye hold er klar. 
Målene står med bagside mod bagside og der 
kan scores fra begge sider. 

 

Tunnel giver ekstra point 
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6 Teknik & koordinerings øvelser 
 
6.1 Pegeleg 
 

Navn: Pegeleg  

 

Spillere: 
Frit antal 

Betingelser: 
Alle spillere har en stav og en bold hver 

Beskrivelse: 

Spillerne skal følge ordre fra konsulenten, 3 
skridt til højre, drej rundt med forhånd, drej 
rundt med baghånd, gå 3 skridt frem etc. 
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6.2 Stregen 
 

Navn: Stregen  

 

 

 

Beskrivelse: 

. 

 

A) Spilleren dribler over stregen og tæller 
hvor mange gange, det kan nåes på 30 
sek. 
. 
 

 

Spillet kører 2x30 sekunder  

  

 

 

 

6.3 Jonglering 
 

Navn: Jonglering 

 

Beskrivelse: 

A) Spilleren tager bolden op på bladet og 
går igennem forhindringerne. 

 

Spillet kører i 1x2 min 

 

 

 

  



 

6. september 2015  Side 23 af 33 
 

 

6.4 Teknikbane 
 

Navn: Teknikbane  

 

Spillere: 
Frit antal 

Betingelser: 
Alle spillere har en stav og en bold hver 

Beskrivelse: 

Laves med de remedier, der er i hallen: 
Kegler  - Til at drible slalom i mellem  

Bænk           - Bolden ind på sidefladen og retur (som bande) 

”Stationer” - Hvor der skal udføres en øvelse. 

Mål  - Til at lave sit skud på. 

Skamler og stole - Til at drible bolden i gennem  

Madras 10-40cm høj - Til at kunne spille/løfte bolden over. 
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7 Skudøvelser 
 
7.1 Grænsekrig 
 

Navn: Grænsekrig  

 

 

Spillere: 
Spillerne inddeles i 2 hold 

Betingelser: 
Alle spillere har en stav 

Beskrivelse: 
Spillerne deles i to hold som er på hver sin side 
af midten. Boldene fordeles med cirka lige 
mange til hver side. Hvert hold skal nu forsøge 
at skyde så mange bolde over til det andet hold 
som muligt på tid (2-3 min).  

 

Slutteligt tælles, hvor mange bolde hver enkelt 
hold har på sin banehalvdel. 

 

Kan kombineres således at bolde der rammer 
midten bliver fanget, således bolden skal 
skydes over i luften. 
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7.2 Skudstafet 
 

Navn: Skud - stafet  

 

Spillere: 
Spillerne inddeles i hold med 6 personer 

Betingelser: 
Alle spillere har en stav og hvert hold har en 
bold.  

Beskrivelse: 

Første spiller skyder på mål. Rammer han 
målet giver det 1 point, efter skud løber 
spilleren ned og henter bolden og aflevere til 
den næste i køen.  

Det hold, som får færrest point, skal alle f.eks. 
lave 10 englehop eller synge Peter Edderkop  
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7.3 Drible + skud mod målmænd 
 

Navn: Drible + skud  

 

Spillere: 
Frit 

Betingelser: 
Alle spillere har en stav og en bold.  

Beskrivelse: 

Første spiller runder keglerne for til sidst at 
afslutte på målmanden.  

 

 

7.4 Skud med aflevering  
 

Navn: Skud med aflevering  

 

Spillere: 
Frit 

Betingelser: 
Alle spillere har en stav og en bold.  

Beskrivelse: 

Første spiller afleverer til fast mand i hjørnet 
og fortsætter i løb og får bolden igen. Runder 
keglen og skyder på mål.  

 

 
 
 
 



 

6. september 2015  Side 27 af 33 
 

 

7.5 Hestesko 
 

Navn: Hestesko  

 

Spillere: 
Frit 

Betingelser: 
Alle spillere har en stav og 4 bolde.  

Beskrivelse: 

Spillerne stiller sig i en hestesko rundt om 
målet. 

 

Spillerne skyder på skift på målmanden. 

 

Øvelsen kan kombineres med at man efter 
skud løber til midten 

 
  



 

6. september 2015  Side 28 af 33 
 

 

 

8 Samarbejdsøvelser 
 
1.1. Byg et hus 
 

Navn: Byg et hus  

 

Spillere: 
Spillerne inddeles i hold med 4-5 personer 

Betingelser: 

Udendørs 

Beskrivelse: 

Start med at fortæl historien, at en skovmand og 
dennes kone og 2 børn ikke har noget hus og derfor 
hver nat sover på grenene oppe i træerne. 

Fortæl, vi skal nu hjælpe familien med at bygge et 
hus –  Find 4 pinde der er lige lange på ca. 1 m (hvis 
med hænderne) 

Når de har fundet pindene placeres de så de danner en 
firkant. 

Fortæl at huset mangler et tag og der kan regne ind og 
vi skal hjælpe med at lave et tag - Find yderligere 2 
pinde på samme størrelse og en masse blade til taget. 

Placer dem skråt så de danner et tag og placer bladene 
mellem pindene. 

Fortæl at skovdamen elsker blomster og planter - 
Find så mange blomster de kan til haven 

Fortæl at skovmanden er bange for mennesker og 
derfor vil lave en høj hvorfra han kan holde udkig - 
Find så mange sten det er muligt og placer dem så de 
fylder en høj 

Slut af med at rose og sige at de har bygget et flot hus 
til skovmanden og familie. 
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8.1 Fang Torsken 
 

Navn: Fang Torsken  

 

Spillere: 
Spillerne inddeles i 2 hold med 4-5 personer, 
mens resten har en bold og en stav 

Betingelser: 

Alle spillere har en stav, mens de spillere der er 
torsk også har en bold. 

Beskrivelse: 

Gruppen holder fast i hinandens stave så det 
danner et net. Nu går det ud på at fange 
torskene, som dribler rundt i forsøg på at undgå 
at blive fanget. 

 

Når torskene er fanget og trængt op i en krog 
eller lukket inde mellem spillerne, så sætter 
den sig ned. 

 

Bliver ved til alle torskene er fanget 
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8.2 Hvem har størst… 
 

Navn: Hvem er størst  

 

 Spillere: 

Frit 

Betingelser: 

Ingen må kommunikere med mund. 

Beskrivelse: 

Spillerne skal stille sig op i en række efter: 

 

- Højde 
- Størrelse på sko 
Der tages tid og øvelsen kan gentages 
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9 Motorik  
 

9.1 Pustebold 
 

Navn: Pustebold  

 

 

Spillere: 

Spillerne inddeles i hold med 2 personer 

Betingelser: 

Hvert hold har en bold 

Beskrivelse: 

Spillerne placeres ligger sig på maven en meters 
mellemrum ansigt mod ansigt – bolden pustes 
mellem hinanden.  

 

 

9.2 Boldkast 
 

Navn: Pustebold  

 

 

Spillere: 

Spillerne inddeles i hold med 2 personer 

Betingelser: 

Hvert hold har en bold 

Beskrivelse: 

Spillerne placeres ligger sig på maven en meters 
mellemrum ansigt mod ansigt – bolden skubbes 
mellem hinanden.  
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9.3 Stregløb 
 

Navn: Stregløb  

 

 

Spillere: 

Frit 

Betingelser: 

Spillerne har en stav  

Beskrivelse: 

Spillerne skal gå rundt på stregerne – først 
forlæns herefter baglæns. 

 

Øvelsen kan udvides med bold på blad – nye 
spillere kan sætte en finger på bolden for ikke 
at tabe den for mange gange.  

 

 

9.4 Tunellen 
 

Navn: Tunellen  

 

 

Spillere: 

Alle 

Betingelser: 

Spillerne har en stav + bold 

Beskrivelse: 

Halvdelen af spillerne står med spredte ben, 
mens den øvrige halvdel dribler rundt og skyder 
bolden mellem benene. 

 

Efter 2 minutter byttes 
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10 Familiefloorball 
 

10.1 Indretning 
 
Der opstilles en stor bane der anvendes til fællesøvelser og holdøvelser, en 3 mands bane til 
kamp og en teknikbane. 

 

10.2 Indhold/program 
 
9:30  Alle mødes på midten af banen til fælles instruktion 

9:35  Opvarmning  

9:45  Boldøvelser (fælles) 

10:00  Opdeling i hold 

 

Hold 1 – teknikbane 

Hold 2 – Øvelser 

Hold 3 - Kamp  

 

(8 minutter hvert sted) 

 

10:25  Børn mod voksne 

10:30  Afrunding 

Teknikbane Kamp Øvelser 


