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MÅLGRUPPEN
FamilieFloorball henvender sig i virkeligheden til en bred 
målgruppe - men oftest til familier med børn i alderen 4-10 år. 
Aldersspændet kan dog også udvides til både yngre og ældre 
børn, idet der findes masser af eksempler på dette i praksis. 
Det behøver heller ikke nødvendigvis at være mor eller far, der 
deltager sammen med barnet, da f.eks. bedsteforældre/onkler/
tanter/voksne søskende m.fl. lige så vel kan være den deltagende 
part, som barnet har med. Udgangspunktet er blot, at det er en 
person, som barnet føler sig tryg sammen med, idet det øger 
muligheden for at få en god oplevelse sammen. 

Forældrerollen
Netop det aspekt at forældre (eller anden voksen) deltager i 
træningen sammen med barnet, giver en mulighed for at de 
kan bidrage med gejst og motivation og desuden fungere som 
rollemodeller. Det er af stor betydning, at vise interesse for børns 
deltagelse i idræt. At være aktiv sammen med barnet er den 
tydeligste måde at vise sin interesse på. Ved at være en del af 
FamilieFloorball er der grobund for efterfølgende samtale om 
børnenes oplevelser, og hvordan de har det, når de er til idræt. 

Ydermere viser undersøgelser, at der er sammenhæng mellem 
forældre og børns idrætsdeltagelse, og jo mere aktive forældrene 
er, des mere aktive er børnene, også senere i livet¹ .

Fortæl forældrene om deres rolle og afstem forventningerne
Det kan være en god idé, på forhånd, at orientere forældrene om, 
at træningen foregår på børnenes præmisser og at forældrene 
bl.a. er der som støtte. Det kan være med til at fremme, at det er 
sjovt at komme til FamilieFloorball, når forældre har forståelse 
herfor og desuden udviser interesse og nysgerrighed for indhol-
det af træningen, samt er positiv omkring det. 

I forhold til forældrene og deres rolle, er det også vigtigt, at de har 
en forståelse af, hvad der forventes af dem. Som udgangspunkt 
laver de oftest de samme lege og øvelser, som børnene bliver 
kastet ud i, men indimellem giver det måske bedre mening, at 
f.eks. de voksne sættes sammen to og to og ligeledes børnene 
sammen to og to (f.eks. ved nogle fysiske lege/udfordringer). 
Denne vurdering tager træneren inden øvelsen sættes i gang og 
melder ud ved beskrivelse og gennemgang af aktiviteten. Men 

¹ Pilgaard (2007) og Kaseva, m.fl. (2017).
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ellers er udgangspunktet, at man fint kan være sammen voksen/
barn gennem træningen.

Husk at udfordre forældrene 
Det er vigtigt at understrege, at forældrene ikke bare er med for 
børnenes skyld. De skal også selv have noget ud af at komme til 
FamilieFloorball. Ud over den - forhåbentlig - tættere relation 
til deres barn, får den voksne også selv en gylden mulighed for 
at røre kroppen og for at blive udfordret på de floorballtekniske 
øvelser og herigennem også forbedre sig og dygtiggøre sig.

Giv plads til at forældrene kan byde ind i undervisningen 
– det giver pote på frivilligkontoen
Som træner kan man med fordel også benytte sig af de forældre 
(eller andre voksne), som er tilstede til træningen, og indsluse 
dem gradvist i løbet af sæsonen. Måske kan nogle af forældrene 
nogle gode sanglege for de yngste, måske er der nogen, som ken-
der nogle rigtig gode gymnastikøvelser, hvor de alsidige bevægel-
sesmønstre virkelig kommer i spil - evt. med nogle gymnastik-

redskaber. Der kan være mange andre ting forældrene kan byde 
ind med, både i forhold til det pædagogiske og faglige indhold. 

Som træner eller organisator af holdet kan du vælge at gøre det 
hele selv, men du har også nøglen til at åbne op for denne foræl-
dreinvolvering, og der er gode erfaringer med at rekruttere nye 
frivillige og trænere til foreningen gennem en involverende tilgang 
til børnenes forældre.
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Børnenes udvikling
I det følgende vil udviklingen af børn i aldersgruppen 4-10 år blive 
gennemgået for at få en forståelse af den målgruppe man har 
med at gøre, og således at træningen kan tilpasses denne. Det er 
dog essentielt at have sig for øje, at der her er tale om en genera-
lisering, da udviklingen hos et barn altid er individuelt. Derfor kan 
et barn på 8 år f.eks. være lige så lang fremme i udviklingen, som 
et 10-årigt barn - eller omvendt være på niveau som et 6-7-årigt 
barn.

Fysisk, fysiologisk og motorisk udvikling 
I alderen 4-10 år ses, under normale forhold, en stabil tilvækst 
i vægten på omkring 2-2½ kg/år, mens højden forøges med 
omkring 5-6 cm/år - dette er gældende for både drenge og 
piger. I nyere tid er tendensen, at puberteten indtræffer tidligere 
end førhen. Således kan både piger og drenge komme i såkaldt 
”vækstspurt”, hvor den pludselig øgede væksthastighed er det 
første tegn på begyndende pubertet. For piger indtræder denne 
i gennemsnit to år tidligere end hos drenge. I målgruppen for 
FamilieFloorball er der således en sandsynlighed for, at vækst-
spurten kan være indtruffet for nogle af de ældste - og hvis dette 
sker, skal man være opmærksom på, at barnet (i en periode) kan 
have sværere ved at kontrollere sine bevægelser i samme grad 
som før.

Centralnervesystemet har i 5-6 års alderen nået omkring 90% 
af den endelige størrelse, hvilket - sammen med den jævne 
tilvæksthastighed - giver gode forhold til indlæring af bevæ-
gelsesmønstre i disse år. Hvor børn i starten af deres liv ho-
vedsagelig udfører grovmotoriske bevægelser, ses - i takt med 
centralnervesystemets modning - at disse bevægelser forbedres 
og børnene begynder at kunne styre og bedre kontrollere deres 
bevægelser. 

Disse bevægelser kan ved gentagelse og øvelse ende ud i, at de 
bliver automatiseret - dvs. bliver udført uden bevidst tænkning 
over selve bevægelsen (f.eks. cykling). Med andre ord giver det 
for et 4-årigt barn - hvis centralnervesystem endnu ikke er fuldt 
udviklet - ikke meget mening at lave en øvelse, hvori målet er 
en automatisering af f.eks. et trækskud i floorball. Det er fint at 
blive præsenteret for trækskuddet - men det skal ikke være med 
henblik på at barnet mestrer det allerede i den alder. 

Derimod vil det give mere mening at lave øvelser, der tilgodeser 
de grovmotoriske bevægelser for barnet.

Samspillet mellem nervesystemet og muskelsystemet, samt de 
sanseindtryk der kommer ind til hjernen fra sanserne (og bear-
bejdningen af disse), er alle en del af motorikken. Motoriske egen-
skaber kan med andre ord betegnes som evnen til at samordne 
og koordinere bevægelser. Disse er bl.a. under indflydelse af den 
fysiske størrelse (højde, vægt, muskelmasse mm.) og de forbed-
ringer der løbende sker af nervesystemets kontrol af musklerne 
- så der er tale om en meget foranderlig størrelse i især børns 
opvækst. I forhold til børns kropsbevidsthed og kropsfornem-
melse, ses evnen til at omsætte sanseindtryk til hensigtsmæssig 
motorisk handling, oftest som begrænset i denne målgruppe 
(4-10 år). 

Dog ses den udviklet bedre hos de ældste børn, i forhold til de 
yngste, men naturligvis med de individuelle forskelle der måtte 
være fra barn til barn. 5-6 årige kan f.eks. have svært ved at gribe 
en bold, idet de ikke er i stand til at forudse, hvor bolden vil være i 
gribeøjeblikket - dette med baggrund i, at de har vanskeligt ved at 
bedømme boldens hastighed og præcise retning. Yderligere kan 
de have svært ved at afstandsbedømme, opfatte dybden i rum-
met samt bedømme egen placering i forhold til andre. Derfor vil 
det f.eks. give mere mening at spille floorballkamp på en mindre 
bane, med færre spillere, end at spille på en stor bane, med flere 
spillere, da der på den store bane er mange flere elementer og 
parametre de skal forholde sig til.

Med udgangspunkt i ovenstående, anbefales det således, at børn 
får lov til at lave så mange forskelligartede bevægelser, som mu-
ligt, da dette er med til at fremme deres motoriske udvikling. 

Meget ensformigt og ensartet idrætsspecifik træning kan øge 
risikoen for skader - og yderligere vil det øge sandsynligheden 
for, at træningen ganske enkelt bliver for kedelig og uinspirerende 
for målgruppen. Børn med god motorik har større sandsynlighed 
for at få en positiv oplevelse af sin krop, inklusiv at finde ud af, 
hvad den kan (og evt. ikke kan). Dette giver således også børnene 
bedre forudsætninger for at lege aktivt med andre børn, hvilket er 
med til at styrke deres forudsætninger for at bevæge sig. Et mere 
langsigtet perspektiv er, at børn med positive og gode oplevelser, 
i forhold til at bruge kroppen, senere i livet er mere tilbøjelige til at 
være aktive.

Med ovenstående i baghovedet kan man nu gå i gang med at 
planlægge træningen, ud fra den målgruppe som forefindes i ens 
egen klub/forening. I det følgende afsnit nævnes noget af det, 
man kan have sig for øje i denne forbindelse.
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TRÆNINGEN
Hvor bør fokus være?
Det at få rørt sig er selvfølgelig en stor del af FamilieFloorball - 
det er dog af stor vigtighed, at fokus ikke udelukkende er på de 
motoriske og kropslige færdigheder. Den emotionelle dimension, 
såsom selvtillid og motivation, skulle gerne være en lige så stor 
del af FamilieFloorball, da disse er tæt forbundne størrelser i 
den kropslige dannelse og endvidere bidrager positivt til børns 
mentale sundhed i lighed med, at den fysiske aktivitet bidrager til 
sundhed i mere fysiologisk forstand, og i al almindelighed i øvrigt.

Fra den almindelige floorballtræning, med ældre børn/unge/
voksne, ses det til tider, at der er ét eller flere deciderede mål med 
træningen, som kan være meget idrætsspecifikke. 

I FamilieFloorball bør det altoverskyggende 
fokus dog være, at det skal være sjovt at 
deltage.

Hvis børn oplever at noget er sjovt, er det endvidere medvirkende 
til at fremme lysten til at komme igen næste gang der er træning. 
Denne lyst kan også associeres til glæde, som er et centralt 
element, når børn går til idræt. At opleve glæde er en fundamen-
tal del af livet og opleves meningsgivende for deltageren. Derfor 
handler det bl.a. om at tilbyde aktiviteter, der både indeholder 
fordybelse, udfordringer og fællesskab. Kontrasten til dette er 
aktiviteter som retter sig mod præstation, konkurrence og beløn-
ning, hvilket skal minimeres for denne målgruppe (man kan dog 
sagtens konkurrere for sjovt).

Trænerens rolle
Træneren har naturligvis en stor rolle i at træningen fungerer og 
er en succes - ud fra det kriterie, at målgruppen får en sjov træ-
ning. Det er et stort og vigtigt ansvar. Noget af det mest centrale 
er, at træneren:
•  Er en god rollemodel
•  Har gjort sig nogle pædagogiske og didaktiske overvejelser 

inden træningen
•  Sørger for at træningen:
 - er sjov
 - giver mulighed for at bruge kroppen
 - er lærerig
•  Generelt er opmærksom på målgruppen og at denne fungerer 

godt socialt

At være en god rollemodel indebærer bl.a. hvordan ens instruk-
tion er, hvordan man taler til folk (både på og uden for banen), at 
man deltager i træningen i det omfang, det kan lade sig gøre osv. 

Træneren skal endvidere være med til at skabe det gode træ-
ningsmiljø, drage omsorg for børnene og kunne tilpasse trænin-
gen til målgruppen. F.eks. skal man huske på, at særligt de yngste 
er meget konkrete i deres tankegang, mens de lidt ældre har en 
bedre forståelse af det abstrakte. Så det vil f.eks. være en god 
idé, ved en ny instruktion, både at vise og fortælle, hvad man skal. 

Brug gerne metaforer og billeder til at sætte ord på aktiviteten/
øvelsen. Husk hele tiden på, at børn er forskellige og dermed også 
lærer forskelligt - nogen lærer bedst ved at lytte, andre ved at se, 
og andre igen ved at prøve det selv. Ambitionerne indenfor det 
tekniske må ikke være særlig høje - det kan de derimod godt være 
i forhold til det at have det sjovt. 
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Tilpasset træning - alle kan lære noget nyt
I tilpasset træning er målet, at man tilpasser udfordringerne med 
de kompetencer barnet har. Altså tager man højde for, hvad bar-
net kan og hvordan barnet så udfordres bedst muligt for at lære 
nyt. Man kan med fordel have L.S. Vygotskys² teori om ”Zonen 
for nærmeste udvikling” i baghovedet . Han beskriver nemlig tre 
forskellige zoner, hvori man kan befinde sig i forhold til ens kom-
petencer - disse værende:
•  Det man selv kan
•  Det man kan med hjælp (fra f.eks. en voksen eller en kompetent 

holdkammerat)
•  Det man endnu ikke kan

Vygotskys udgangspunkt i ”Zonen for nærmeste udvikling” er, at 
alle kan undervises, da alle har en nærmeste udviklingszone, der 
kan ”vækkes”. Med andre ord har alle en potentiel mulighed, for at 
indlære noget nyt, hvis den rette instruktion finder sted. Zonerne 
er individuelle - det vil sige, at to personer på samme udvik-
lingsniveau (kan med hjælp) ikke nødvendigvis har ”lige langt” til 
nærmeste udviklingsniveau (kan selv uden hjælp). Måske behøver 
den ene person mere hjælp end den anden, inden en opgave først 
kan løses med hjælp, og senere hen kan løses selvstændigt. 

Kan selv

             Kan med hjælp             Kan ikke endnu

Flow og kunsten at være i nuet
Med ovenstående in mente kan det derfor, til tider, være nødven-
digt at differentiere træningen, hvis der er mulighed for dette - så 
hver enkelt kan udfordres netop dér, hvor vedkommende befinder 
sig. Det optimale vil være, hvis deltagerne oplever at komme i 
den såkaldte ”flow” tilstand, som M. Csikszentmihalyi ³  beskriver 
som en følelsesmæssig tilstand, hvori tid og sted fuldstændig 
glemmes - man er 100% til stede i nuet. Med andre ord opleves 
aktiviteten som værende positiv og meningsfuld. En sådan til-
stand kan opnås, hvis der er balance mellem de udfordringer man 
møder og de kompetencer man besidder. Er udfordringen for stor/
svær opleves en bekymring - eller ligefrem en angsttilstand - om 
det man skal udføre (og man har måske slet ikke lyst til at prøve 
eller være med). Omvendt - er udfordringen for let kan man be-
gynde at kede sig (og så har børn måske en tendens til at finde på 
andre ting!). Et eksempel på flowtilstanden kan være legen - når 
børn leger kan de opleve at tid og sted forsvinder og det eneste 
det handler om er legen og fordybelsen i denne. Koncentrationen 
er så intens, at der ikke er opmærksomhed til at tænke på noget 
andet end legen - og de ænser ikke hvad der sker omkring dem.

Ovenstående to begreber - ”zonen for nærmeste udvikling” 
og ”flow” - kan dermed være med til at illustrere vigtigheden i, 
at udfordringerne - så vidt muligt - er tilpasset til den enkelte. 
Dermed ikke sagt, at man skal være i flow hele tiden for at lære 
nyt - det behøver man ikke, da det naturligvis også er muligt at 
lære nyt uden at være i flow. Men flow kan være en indikator for 
meningsfuldhed og om deltagerne har det sjovt, hvilket jo hænger 
fint sammen med det overordnede mål med FamilieFloorball 
konceptet.

Høj

Høj
Lav

Lav

Ud
fo

rd
rin

ge
r

FLOW ZONE:

Kompetencer

Engagement og Motivation

Angst

Stress

Kontrol

Kedsomhed

² Vygotsky (1982).
³ Csikszentmihalyi (1991).
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Den pædagogiske bagdør - en mulighed for inklusion
Er redskab man kan overveje at anvende undervejs i træningen, er 
den såkaldte ”pædagogiske bagdør” . Redskabet hænger sammen 
med det at tilpasse en aktivitet, så alle kan være med. Uanset 
hvilken aktivitet/øvelse/leg man har planlagt i træningen, så skal 
denne kunne justeres undervejs - dette er med til at sikre, at alle 
har en plads i det inkluderende fællesskab. Med en ”pædagogisk 
bagdør” giver man den enkelte deltager mulighed for at være med 
på det niveau, og med de færdigheder, som hver især besidder - 
også uden at blive udstillet. 

Et eksempel på ovenstående kunne være ved fangeleg - hvis et 
barn føler sig utryg ved at skulle deltage (f.eks. med følelsen af, at 
det er for vildt, når man bliver jagtet), så kan barnet i stedet få en 
rolle som en fe/alf (som ikke kan/må fanges), der kaster ”trylle-
støv” på dem der er fanget, så de dermed bliver befriet. Dermed 
fastholdes det utrygge barn i legen og deltager på lige fod, som 
alle de andre - og endda med en meget vigtig rolle.

Didaktiske overvejelser
Som træner kan man med fordel gøre sig nogle didaktiske over-
vejelser inden undervisningen starter - netop med henblik på at 
optimere deltagernes oplevelse af træningen, så de får lyst til at 
komme igen næste gang. Med didaktik menes, at man har gjort 
sig nogle overvejelser over:
•  hvad der skal læres 
•  hvordan det skal læres

Ligeledes skal der f.eks. også være styr på, hvad rammerne er 
(adgang til hal/sal, bander, udstyr osv.). Ydermere er det vigtigt 
at få en forståelse af, hvad målgruppens forudsætninger er (er 
der nogle særlige hensyn, der skal tages, hvad er de i stand til 
motorisk osv.). Hvad skal målet for træningen være, og hvad skal 
indholdet af træningen være, for at imødekomme målet - dette 
ud fra de forudsætninger målgruppen har, samt de rammer der er 
til rådighed. De nævnte overvejelser skulle gerne være med-
virkende til at øge sandsynligheden for, at det er sjovt at gå til 
FamilieFloorball. 

I forhold til selve læringen kan træneren gøre sig nogle over-
vejelser omkring organiseringen af undervisningen. Skal hele 
holdet have instruktion på samme tid, skal det være enkeltvis (en 
gang i mellem), i par eller i grupper? Skal den være voksenstyret 
eller skal der være mulighed for at træningen delvist kan være 
børnestyret (enkelte lege eller lign.)? Anvendes en deduktiv eller 
induktiv tilgang osv.? Overvejelserne er mange.

Slutteligt er det en god idé at få evalueret efter den enkelte 
træning - gerne sammen med deltagerne (hvad fungerede godt 
i træningen, hvad fungerede måske ikke, er der nogle ønsker til 
næste træning osv.). Dette er både med til at sikre, at alle bliver 
hørt, men også, at man får mulighed for at tilpasse træningen 
(var øvelserne f.eks. for svære/lette osv.), så den kan blive endnu 
bedre næste gang. 
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Selve træningen
For at fremme udviklingen mest muligt for målgruppen i Familie-
Floorball, er det essentielt, at det er de alsidige bevægelser som 
er i højsædet, og i mindre grad det meget idrætsspecifikke - især 
for de yngste. Dermed ikke sagt, at FamilieFloorball ikke må inde-
holde elementer af det idrætsspecifikke - for det må det gerne (og 
bør til dels også) - men det skal helst ikke fylde hele træningen. 

Man kan med fordel variere træningen og inddrage elementer, 
hvor man tilgodeser begge dele. Ved denne variation giver man 
ydermere børnene mulighed for at udvikle de basale kompetencer 
for motorikken. Et barns motorik er som en base, hvorfra barnet 
kan udvikle sig, lege og udforske nye bevægelsesmønstre. Med 
en god base står barnet desuden med bedre muligheder for at 
forfine en særlig kompetence senere i livet - om det så gælder 
at skulle kaste langt med en bold, hoppe højt, rotere i luften eller 
afdrible en modstander og herefter skyde til en floorballbold. 

Ganske vist er der tale om vidt forskellige kompetencer man skal 
tilegne sig, afhængig af hvilken idrætsgren man dyrker, men den 
grundlæggende forståelse og erfaring med, hvad man skal gøre 
med sin krop - i en given situation - er den samme. Hjernen skal 
lære at håndtere de mange stimuli - og dette kan altså fremmes 
ved en god varieret træning.

Det er en rigtig god idé, at man er godt forberedt til den enkel-
te træning - men man skal også være indstillet på, at der skal 
improviseres undervejs i selve træningen. Dette er måske i virke-
ligheden det største krav til træneren: At man er omstillingsparat 
og også kan tilpasse træningen til deltagerne undervejs. 

Når man kender målgruppen og har gjort sig nogle didaktiske og 
pædagogiske overvejelser, kan man blive mere konkret i, hvad 
selve indholdet af træningen skal være. Og her bør man, som med 
al anden sport, starte med opvarmning.

Opvarmning
Årsagerne til at man skal varme op er mange - her er nævnt nogle 
af dem :
•  Undgå skader
 - leddene er mere eftergivelige
 - muskulaturen er mere elastisk og strækbar (tempera- 
    turen i musklerne stiger)
•  Vejrtrækningen øges (og man indånder dermed mere ilt)
•  Hjertet pumper mere blod rundt (og afgiver dermed mere ilt til 

musklerne)
•  Kropstemperaturen øges og de kemiske processer sker hurti-

gere
•  Adrenalinindholdet øges - man føler sig mere kampklar og 

opsat
•  Mentalt indstiller man sig på den fysiske aktivitet man skal til 

at udføre
•  Koordination og reaktion forbedres
•  Præstationen i den efterfølgende aktivitet øges

Yderligere kan det tilføjes, at der for børn oftest ligger en tryghed 
i genkendeligheden, som der jo er tale om, når man starter med 
opvarmning til hver træning (dog gerne med varieret indhold). 
Opbygningen af denne rutine, i form af opvarmningen, er således 
med til at danne et trygt fundament og derfor giver det naturlig-
vis også mening, som med så mange andre sportsgrene, at lave 
en opvarmning for målgruppen i FamilieFloorball.

Man bør starte stille og roligt ud og herefter øge intensiteten jo 
længere hen i opvarmningsforløbet man kommer - dvs. ingen 
sprint og spurt før evt. til slut i opvarmningen (hvilket ligeledes 
gør sig gældende med konkurrencer og stafetter).

Anvend generelt øvelser for de store muskelgrupper (kropsstam-
men, ben og arme) og brug relativt enkle øvelser. 

Allerede under opvarmningen vil det desuden give god mening 
at gøre brug af legen - både fordi det er motiverende for mål-
gruppen, men også for at undgå en (for målgruppen) ”kedelig” 
opvarmning. Legene må gerne indeholde fortællinger, sange og/
eller musik - mulighederne er mange.

Indhold
En god forberedt træning kan hjælpes godt på vej, ved bl.a. at 
supplere de førnævnte didaktiske overvejelser med følgende 
spørgsmål:
•  Hvad skal der trænes?
•  Hvorfor skal det trænes?
•  Hvordan skal det trænes?
•  Hvor meget skal det trænes?

Generelt gør det sig gældende, at det med denne målgruppe er 
essentielt, at man har en legende tilgang til træningen - dette 
øger sandsynligheden for at fremme det, at det skal være sjovt at 
deltage. Netop i legen er der ikke fokus på et resultat, men der-
imod handler det mere om processen undervejs - leg bør derfor 
være en naturlig del af træningen. Leg kan endvidere være med 
til at fjerne presset og frygten for at mislykkes og kan yderligere 
være et middel til at udforske nye muligheder.

Grundlæggende handler det om at få skabt et positivt miljø 
omkring FamilieFloorball, da det er af afgørende betydning for 
”lysten til at ville mere” - på kort sigt, såvel som på lang sigt. Der-
for er det vigtigt, at der skabes et miljø, hvor der er mulighed for 
succes og mestring, men - måske endnu vigtigere - hvor der også 
er mulighed for at fejle på en tryg og positiv måde. 

I det følgende afsnit, vil der være en idébank som indeholder 
nogle forslag til, hvad en træning kunne indeholde ud over de 
floorballøvelser, man måske kender i forvejen. Mange af øvelser-
ne har fokus på de alsidige bevægelser, mens andre er deciderede 
floorballøvelser, som er anvendelige for denne målgruppe.
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Lege og øvelser
I det følgende vil der komme forslag til lege og øvelser, som 
alle er med til at fremme børns motorik, muskler, balanceevne, 
teknik mm. Dvs. det er en blanding af øvelser og lege, som både 
kan udfordre de alsidige bevægelsesmønstre og som kan være 
floorballspecifikke.

Overordnet gør det sig gældende, at man meget gerne må gøre 
brug af alle de remedier, som er tilgængelige (og hvor det giver 
mening, naturligvis) - det er nærmest kun fantasien der sætter 
grænser! F.eks. kan man benytte sig af bænke (kravle på, hoppe 
op på, skyde bolde under), skraldespande (kast/skyd bolde i), 
hulahopringe (drible uden om, 2 og 2 sammen om én hulahopring 
som sidder omkring maven, hvorefter man laver samarbejdsøvel-
ser), gymnastikredskaber (kravle op på/ned under, slå kolbøtter, 
rulle rundt på), basketballkurve (kaste bolde op på pladen/i kur-
ven), håndboldmål (kast/skyd bolde i det store mål). 

Andre rekvisitter kan også medbringes, såsom 1,5 L sodavands-
flasker med lidt vand i (skyde til måls, som i bowling), målebånd/
tommestok (hvor langt kan man hoppe på madrassen - med og 
uden løb), balloner (spil ”hold-opper” med floorballstav, hvor 
ballonen ikke må røre jorden), stafet med tæpperester (hænderne 
på tæppet i en ”planke” og skub med benene). Derudover opfor-
dres det til, at man gennem træningerne også får kravlet, krøbet, 
trukket og skubbet, så man virkelig får brugt kroppen.

På de kommende sider følger nogle forslag til lege og øvelser i 
alfabetisk rækkefølge.
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Avis stafet
Lav grupper á 4 personer. Hver gruppe får tildelt 3 avissider 
og stiller sig bag en kegle. På trænerens signal skal de hurtigst 
muligt ”over floden” og forbi en kegle der er placeret på den anden 
side af floden/banen (på tværs af hallen). Gruppen må kun betræ-
de avispapir i sin færd over på den anden side. Træder man ved 
siden af avisen, skal gruppen tilbage til udgangspunktet (første 
kegle). Hele gruppen skal over floden.

Variation: Man kan både være flere eller færre i gruppen - ligesom 
antallet af avisstykker kan varieres (samt størrelsen på disse). 
Desuden kan der jo medbringes rekvisitter med over floden i form 
af stave og bolde.

Bold stafet 
En klassisk stafet, hvor man er inddelt i hold og er placeret bag en 
kegle (og skal løbe hen til en anden kegle og retur igen). I denne 
stafet har man én floorballbold pr. hold, som kan bruges i forskel-
lige sammenhænge:
•  Løb med bolden mellem lårene (forlæns, sidelæns, baglæns).
•  Bolden ligger på gulvet - den skal samles op med hagen (mel-

lem hage og brystkasse), hvorefter man løber en tur rundt om 
den anden kegle og retur - stadig med bolden mellem hage og 
brystkasse. Bolden smides på gulvet, hvorefter den næste i 
køen tager samme tur osv.

•  Løb to og to sammen, hvor bolden er placeret på maven mellem 
de to personer (vær opmærksom på stor højdeforskel, som kan 
besværliggøre denne variation).

Den kinesiske mur
Brug halvdelen af hallen. Idéen er, at man har en person (eller evt. 
to personer), som agerer mur. Vedkommende står på midterlinjen 
og er selve ”muren”. De resterende deltagere starter på den ene 
baglinje og skal på trænerens signal forsøge at komme ned til den 
anden baglinje uden at ”rende ind i muren” - altså at blive fanget 
af den person, som står ved midterlinjen (vedkommende, som 
agerer mur, må bevæge sig på hele midterlinjen). Hvis det lykkes 
at komme ned til modsatte baglinje, venter man her indtil alle 
enten ligeledes er kommet ned, eller fanget af muren. Dem der 
bliver fanget af muren, bliver selv en del af muren - og dermed vil 
muren udvide sig løbene, efterhånden som der bliver fanget flere 
og flere personer. Og det bliver tilsvarende sværere og sværere, 
at komme igennem muren, uden at blive fanget. Det er vigtigt, at 
alle personer i muren, som minimum har en fod på midterlinjen, 
mens de fanger de personer, der skal løbe fra den ene ende til den 
anden. Når alle personer er fanget, er legen slut - og man kan evt. 
gentage med en ny fanger, som starter på midterlinjen.

Tip: Husk at træneren (eller anden voksen) giver signal, når folk 
skal løbe fra den ene ende til den anden (hver gang). Hvis én 
person, eller flere, er for længe om at komme forbi muren, kan 
træneren begynde at tælle ned fra 10, hvor man på tallet 0 som 
minimum skal være igennem muren for at ”komme videre” - ellers 
bliver man en del af muren. 

Variation: Man kan nemt indføre floorballstav og bold i legen - og 
så skal man drible sig ”gennem muren”, fra den ene ende til den 
anden, uden at blive tacklet af muren. Her kan man overveje, at 

voksne kun må tackle andre voksne, mens børn gerne må tackle 
både børn og voksne.

Fangeleg
Der findes X antal fangere (afhænger af, hvor mange deltagere 
der er på holdet) - disse får overtrækstrøjer på, så det tydeligt 
fremstår, hvem der skal fange de andre. Inden for et markeret 
område (brug bander, kegler eller andet) skal fangerne forsøge at 
fange så mange som muligt. Dem der bliver fanget kan ”befries” 
på flere forskellige måder (vælg én - og skift evt. undervejs):
•  Står stille i oprejst position med let spredte ben, som andre kan 

kravle imellem og derigennem ”befri” vedkommende. Fangerne 
må ikke gå efter de personer, som er ved at kravle under (altså 
ikke stå og lure). Omvendt må personerne der kravler under 
heller ikke blive siddende mellem benene for på den måde at 
være ”i helle”.

•  Løb ud af banen - drible (med floorballstav) igennem en lille 
opsat forhindringsbane, hvorefter man igen er fri. Det kunne 
også være, at man i stedet for forhindringsbanen, skal samle 3 
bolde og skyde til måls med dem - herefter er man fri (upåagtet 
om man har scoret eller ej).

•  Find selv på flere måder, at blive fri på.
• Efter noget tid skiftes fangere, så flere får muligheden for at 

prøve det (plus at det kan være rigtig hårdt at være fanger).

Floorball Formel 1
Hvem er hurtigst? Samtlige floorballbolde fordeles tilfældigt ud 
over hele hallens gulv. Derefter laves 2-5 hold med 2-4 deltagere 
på hvert hold (afhænger af samlet antal deltagere). Hvert hold 
stiller sig i midtercirklen med hver deres spand. På trænerens sig-
nal sender hvert hold én deltager ud for at hente en bold (med sin 
floorballstav) - man må kun tage én bold hjem ad gangen. Bolden 
dribles tilbage til midtercirklen, hvor bolden skal op i spanden, 
hvorefter næste deltager på holdet løber ud og finder en ny bold 
(må ikke løbe før bolden er nede i spanden). Når alle bolde i hallen 
er samlet, tælles de bolde der er samlet sammen i spanden, og 
holdet der har samlet flest bolde, slipper for at lave 10 englehop 
(eller andet man kunne finde på), som de resterende hold udfører.
Variation: De yngste spillere må tage bolden op i hånden, når 
bolden skal ned i spanden - de ældste børn og voksne skal lobbe 
bolden op i spanden. Man kan også indføre at de voksne eller 
de ældste børn på vej retur til spanden skal snurre rundt om sig 
selv (med bold) en enkelt eller to gange, inden bolden må skydes 
i spanden. Eller man skal drible baglæns. Find selv på flere varia-
tioner.

Floorball rundbold
Fungerer ligesom almindelig rundbold, med et par enkelte modi-
fikationer. Som ”stopper” bruges et stort floorballmål (i stedet for 
en person der griber bolden). Holdet, der starter inde, placeres på 
en række bag dette mål, hvor den forreste person derefter må gå 
hen til en kegle, som er placeret et par meter ved siden af målet. 

Dette er keglen man ”slår ud fra” - dvs. skyder til en floorballbold 
med en floorballstav. Efter et skud skal udeholdet, som er fordelt 
på resten af banen, hurtigst muligt få bolden ind i målet, hvilket 
indikerer, at indeholdet ikke må løbe længere (vær opmærksom 
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på om nogen ”døde” - altså ikke nåede frem til en kegle rundt 
om banen). Man kan spille med ”3 døde” eller på tid (sidstnævnte 
er nok mest børnevenlig) inden der skiftes, så udeholdet bliver 
indeholdet og omvendt. Sørg for, at få snakket reglerne igennem 
inden legen begynder.

Forhindringsbane
En forhindringsbane kan udformes på mange måder - igen er det 
nærmest kun fantasien der sætter grænser. Formålet med en 
forhindringsbane er bl.a. at udfordre deltagernes tekniske evner 
inden for floorball og dermed forbedre disse - og banerne kan 
være ganske sjove, hvis man er fantasifuld nok. Selvom deltager-
ne skulle befinde sig på forskellige niveauer, så giver forhindrings-
banen mulighed for at tilgodese dette. Først og fremmest er det 
vigtigt at holde god afstand - dette bl.a. for at man ikke ”presser” 
spilleren der er foran én, hvilket kan være tilfældet hvis man løber 
lige bag vedkommende. Det er vigtigt at banen tages i ens eget 
tempo - deraf afstanden til hinanden. Og netop tidsaspektet er et 
vigtigt element at tage højde for, idet man oftest har en tendens 
til at gå på kompromis med teknikken, hvis man har travlt (og 
”sjuske” sig af sted fordi det skal gå hurtigt). Så sørg for, at der er 
tid nok til gennemførelsen til hver enkelte deltager.

Banen kan, som sagt, konstrueres på mange måder - her er lidt 
idéer til, hvad den kunne indeholde:
•  Brug kegler som der skal dribles igennem. Det kan både være 

med kort/lang afstand imellem hver kegle, det kan være på en 
lige række, en halvcirkel, forskudt for hinanden mm. Man kan 
drible forlæns, sidelæns og baglæns mellem keglerne.

•  Skamler/stole kan bruges til at skyde bolden mellem benene, 
eller man kan lobbe bolden over.

•  Madrasser kan ligeledes bruges til at skyde bolden over.
•  Bander eller skamler/bænke der ligger ned kan bruges til at 

lave afleveringer på (og derefter modtage bolden igen).

•  Desuden kan man lave stationer, hvor man skal spille ”hold-op-
per” med bolden (jonglere med bolden), drej 360 eller 720 
grader rundt om sig selv med bold, løb (f.eks. mellem to kegler) 
med bolden liggende i bladet osv.

•  Slut evt. af med at der skal skydes på mål, inden man starter 
forfra på banen.

Essensen er, at alle - barn såvel som voksen - kan udfordres i 
en forhindringsbane, så det er et super redskab at gøre brug af 
i træningen. Man kan desuden også lave to forhindringsbaner, 
som er delt op i niveau (eller voksen/barn) - dette for at sikre flow 
i gennemførelsen af banen for den enkelte (man minimerer bl.a. 
muligheden for kødannelse undervejs, som selvfølgelig kan opstå 
uanset hvor god afstand man holder).

Hold banen fri
Der laves to hold, som står på hver halvdel af et afgrænset områ-
de. Hver spiller har en bold – og efter et startsignal skal boldene 
spilles over på det andet holds banehalvdel, mens man forsøger, 
at holde sin egen banehalvdel fri for bolde. Efter f.eks. 2 minutter 
må man ikke skyde mere og man tæller hvor mange bolde, der 
ligger på de to banehalvdele. Holdet med færrest bolde på sin 
halvdel, har vundet. 

Hoved efter hale 
I grupper af 5-8 personer laver man en lang ”slange” ved at stille 
sig bag hinanden og tage fat om hoften. Forreste person (som 
er hovedet på slangen) skal nu forsøge at ”bide sig selv i halen” 
- dvs. fange bagerste person. Bagerste person skal flytte sig 
undervejs og forsøge at undvige slangens hoved. Fanger hovedet 
halen, bliver hovedet den nye hale og der er dermed en ny person, 
som er hoved og som skal fange halen.
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Jorden rundt (med ballon)
Man har pustet en ballon op og med sin floorballstav jonglerer 
man nu med ballonen, så den ikke rører jorden. Engang imellem 
forsøger man sig med en ”jorden rundt”, som går ud på, at man i 
det øjeblik man slår (forsigtigt) til ballonen, kører sin floorballstav 
rundt om ballonen for herefter at modtage ballonen igen og slå 
den op i luften atter engang. Man må gerne se om man kan nå at 
nå ”jorden rundt” to gange i træk (uden at slå til ballonen) - eller 
endda flere gange!

Kast terninger
En stationsleg, hvor man har op til 6 forskellige stationer fordelt 
i hallen (f.eks. station 1 er armbøjninger, station 2 er 10 skud 
på mål, station 3 er englehop osv.). Man er to og to sammen og 
starter i midten, hvor der ligger et bundt terninger. Man kaster 
én terning og løber herefter hen til det stationsnummer, som 
terningen viser (slår man 5 løber man hen til station nr. 5). Efter 
gennemførelsen af stationen løber man ind i midten igen og slår 
med terningen. Fortsæt i et på forhånd aftalt tidsrum, eller indtil 
træneren siger stop.

Kongens efterfølger
Man kan lave enten én lang række, eller op til flere mindre rækker, 
som løber vilkårligt rundt i hallen/salen. Forreste person finder 
på noget undervejs, som de andre i rækken efterligner - det kan 
f.eks. være gadedrengeløb, frøhop, baglæns løb, sideløns løb, løb 
5 skridt og ned og tag en armbøjning osv. Efter ca. 15-20 sek. fløj-
ter/klapper træneren og den forreste person løber ned bagerst i 
rækken og der kommer dermed en ny person, som således er for-
rest - og som herefter finder på noget, som de andre efterligner.

Opvarmningsbane med redskaber
Her er der stor fokus på alsidige bevægelser, samt det sjove element. 
Brug alle de redskaber man kan komme i nærheden af og byg en bane 
med dem. Nedenstående er eksempler på, hvad man kunne bruge og 
hvad det kan bruges til - byg gerne videre med yderligere idéer:

•  Rullemåtte/airtrack: Lave kolbøtter (forlæns, baglæns), rulle 
på siden, krabbegang, frøhop, osv. Ved airtrack kan man tilføje 
twisthop, høje hop - både på begge ben og ét ben (den avance-
rede udgave - drej rundt om sig selv i luften).

•  Træningsstige: Diverse stepøvelser - se evt. YouTube for inspi-
ration.

•  Gymnastikbænk: Balancegang på bænken (kan gøres sværere 
ved at vende den på hovedet, så det stykke, man går på, bliver 
smallere.

•  Hulahopringe: Skift mellem sving med kropsstammen (omkring 
maven - skift mellem at svinge til begge sider) og skiftevis 
højre og venstre arm.

•  Ribber: Kravl op og ned. Hvis der er mange ribber ved siden af 
hinanden, kan man lave en bane, hvor man kravler sidelæns (fra 
den ene ende til den anden) - gerne hvor man skal op over eller 
ned under et bestemt punkt (f.eks. markeret med en snor eller 
en hulahopring) på de enkelte ribber undervejs. Man kan evt. 
slutte af med en ruchebanetur ned af en bænk, som er stillet 
på skrå op ad ribben (sørg for der er en voksen til stede ved 
bænken) - evt. med en madras placeret for neden af bænken.

•  Div. redskaber: Kravl op på hvad der giver mening at bruge 
(gymnastikhest, træplint, skumplint, rulleplint, stor madras - 
evt. på højkant) - spring ned på nedfaldsmadras. 

•  Kravletunnel: Kravl gennem denne - her må man gerne kravle 
hurtigt.

•  Springe over hest - evt. med hjælp af lille trampolin (sørg for 
der er en voksen til stede) - land på nedlandingsmadras. 

•  Svinge sig i reb/tov, hvis der er mulighed for det.
•  ”Giftig jord”: Opstil en bane med div. redskaber, som er sikre 

at gå/kravle på og som skal gennemføres (husk det ikke er en 
konkurrence, og sørg for at deltagerne tager sig tid til at gen-
nemføre sikkert og kontrolleret).

Med ovenstående eksempler er der grobund for at få rørt hele 
kroppen og derigennem få brugt nogle muskler, man måske ikke 
lige nødvendigvis er vant til at bruge i så stor grad i det daglige. 
Sanserne er også i spil, hvilket er med til at det enkelte barn får en 
større forståelse af, hvad kroppen kan.



Rundt på gulvet
I denne afleverings- og modtagningsøvelse stiller spillerne sig i 
en rundkreds og én spiller vælges til at stå i midten. Denne spiller 
slår bolden ud til en vilkårlig person i rundkredsen, som så spiller 
den tilbage. Derefter spilles bolden til en ny i rundkredsen, osv.
Variationer: A) Spillerne i rundkredsen løber. Skift løberetning. B) 
Der indsættes flere bolde. C) Der indsættes flere bolde og spillere 
i midten. E) Der indsættes en spiller, der skal forhindre afleverin-
ger. F) Der indsættes flere spillere, der skal forhindre afleveringer. 

Save brænde 
En lille let opvarmningsøvelse, som varmer ryggen og hofterne 
op. To og to sammen (står over for hinanden) om to floorballsta-
ve, der holdes i hænderne - dvs. højre hånd f.eks. har fat om gre-
bet på sin egen floorballstav, mens venstre hånd holder omkring 
bladet på sin makkers floorballstav. Nu ”saver man brænde” ved 
skiftevis at trække og skubbe den ene stav, mens den anden stav 
kører modsat. Herved roterer man godt i hoften og ryggen.

Variation: Man kan også lave det til en balanceleg, hvori det hand-
ler om at få sin makker ud af balance. Dvs. man står med begge 
fødder placeret på gulvet - og disse må ikke flyttes undervejs. 
Med stavene kan man så trække eller skubbe og derigennem 
forsøge at få modstanderen til at vælte.

Skyd efter bold
Man deler alle deltagerne op i 2 hold, som placerer sig på hver 
sin banehalvdel (brug evt. halv bane). Der markeres (f.eks. med 
kegler) en linje ca. 5 meter fra baglinjen i begge ender (afstanden 
kan reguleres, så den tilpasses målgruppen) - holdene skal blive 
inden for markeringen og baglinjen i deres respektive sider. På 
midterlinjen ligger en stor bold (helst ikke alt for tung - f.eks. en 
stikbold eller volleyball). Antallet af store bolde kan opreguleres, 
hvis der er mange deltagere. 

Holdene fordeler alle de floorballbolde, som er til rådighed imel-
lem sig - og hver enkelt deltager har sin egen stav. På trænerens 
signal skyder deltagerne nu efter den store bold, med deres 
floorballbolde. Når den store bold rammes vil den begynde at 
trille hen mod modstanderens halvdel. Kan man få den store bold 
hen forbi, eller røre ved, markeringen (som var 5 meter fra bag-
linjen) har man vundet. Ved flere store bolde i gang på én gang, 
fortsætter legen, indtil sidste bold har krydset markeringen på én 
af siderne (eller træneren stopper pga. tiden).

Tip: Ved flere store bolde: De store bolde, som har krydset mar-
keringen, fjernes fra banen (af træneren). Deltagerne må på intet 
tidspunkt gå ud over markeringen (mod midterlinjen), eller slå/
sparke til den store bold (f.eks. når den nærmer sig markeringen). 
Floorballbolde, som bliver liggende i midterområdet, sørger træ-
neren for at fordele mellem de to hold.

Skyd slangen på halen 
En opvarmningsleg, som kræver en stikbold (eller flere, ved flere 
grupper). Man har to hold, med hver 4-5 personer. Det ene hold 
former en slange - en række efter hinanden, hvor man holder ved 
hoften. Det andet hold har en stikbold og denne skal nu kastes på 
slangens hale (bagenden af bagerste person). Slangen må bevæ-
ge sig og forsøge at undgå at blive ramt undervejs (må naturligvis 
ikke sidde ned). Når bagerste person er ramt, går denne op foran 
og er nu slangens hoved. Man forsætter indtil alle i slangen har 
været bagerste person, hvorefter det andet hold bliver ”slan-
ge-holdet” og den tidligere slange bliver holdet, der skal skyde 
med stikbolden.

Træklatring 
To og to sammen (enten nogenlunde samme størrelse eller 
voksen/barn). Den voksne er nu et træ, som står med let spredte 
ben og armene ud til siden. Barnet er ”aben” og sidder på ryggen, 
som er udgangspositionen. Aben har nu til opgave, at kravle en 
tur rundt i træet (rundt om den voksne) og komme tilbage til ud-
gangspositionen. Har ens makker nogenlunde samme størrelse 
som én selv, skifter man roller bagefter (træ bliver til abe og 
omvendt).

Zig-zag løb
Kan enten være hele holdet på én gang, eller i mindre grup-
per. Man står i en cirkel med ca. 2 meters afstand mellem hver 
person. Første person løber nu zig-zag gennem cirklen indtil man 
når sin egen position igen (hvor man startede). Næste person 
løber når der er plads til dette (men husk lidt afstand, så man ikke 
klumper sammen).

Variation: Man kan også løbe baglæns, sidelæns, gade-dren-
ge-løb osv. rundt i cirklen. Og slutteligt kan man naturligvis også 
bruge floorballstav og en bold og således drible rundt i cirklen 
(forlæns, baglæns, sidelæns).

DGI Trænerguiden 
Udover dette hæfte kan man også blive inspireret til andre 
øvelser og lege i DGI’s trænerguide, som findes på følgende 
link:
https://www.dgi.dk/floorball/oevelser

Trænerguiden kan også downloades som App til telefonen. 
I guiden er det muligt at finde floorballøvelser, som er godt 
beskrevet - og flere af dem har illustrationer, billeder eller 
sågar videoer, som en hjælp til at forklare hvordan øvelsen 
skal forstås og gennemføres. Det er endvidere muligt selv at 
tilføje øvelser, hvis man opretter sig som bruger (hvilket er 
gratis). 

17



18

TRÆNINGSSESSIONS 
- 3 BUD PÅ, HVORDAN 
DET KUNNE SE UD

18

I det følgende ses tre eksempler på, hvordan en træningssession 
kunne se ud. Husk på, at tidsrammen og indholdet altid skal være 
fleksibelt og skal kunne tilpasses undervejs (så tiden der er på-
sat, er cirka tider og kan justeres). F.eks. er det helt fint at bruge 
5-10 min. mere på fangeleg, hvis børnene (og de voksne) er helt 
opslugt af legen, eller at bruge 5-10 min. mere på en skudøvelse, 
hvis det er oplevelsen, at alle på holdet f.eks. er optaget af at ud-
føre slagene korrekt og fordybe sig i det. Således skal man også 
være forberedt på, at man ikke altid når hele det planlagte pro-
gram for træningen (og dermed undervejs sortere i det program 
man har lavet - hvad skal væk, hvad skal blive?).

Gør gerne brug af korte vandpauser undervejs i træningen. Ud-
over at være nødvendige, kan de samtidig være en god anledning 
til at signalere, at man går i gang med noget nyt (ny øvelse, ny leg 
osv.). I stedet for at planlægge pauserne på forhånd, er det ofte 
bedre at holde dem, når man fornemmer, at der er behov for dem.

Udgangspunktet for hver af de tre sessions er, at der er en time 
til rådighed. Man skal nok være meget påpasselig med at træne 
længere tid end dette, da det kan være svært for børnene at 
holde koncentrationen i længere tid - og hellere slutte træningen 
imens det er sjovt. 



Træningssession 1
Den første session har en del fokus på de alsidige bevægelser under opvarmningen, hvorefter træningen bliver lidt mere floorballspe-
cifik. Træningen er tænkt som en måde man kunne starte FamilieFloorball op på (altså første gang der er træning - opstart af holdet). 
Øvelser og lege findes der beskrivelser af i dette hæfte, og ellers vil de blive forklaret undervejs. Der sluttes af med lidt kamp, da det 
ofte har vist sig som værende et hit i tidligere FamilieFloorball forløb. 

Emne: Tid: Indhold:

Introduktion 5 min. Præsentation.
Få en snak om, hvad der skal til at ske. 
Generel introduktion til FamilieFloorball.
Kort gennemgang af udstyr (banen, banderne, målene, staven og brugen af sportsbriller mm.)
Ovenstående kan evt. gentages i de to andre træningssessions!
Italesæt at det skal være sjovt.

Opvarmning og 
leg

10 min. Forklar kort hvorfor vi varmer op - evt. under dele af den første øvelse:
Brug evt. musik under opvarmningen, da det kan være med til at skabe den rette stemning. 

1. Start i en stor rundkreds. Træneren viser og fortæller øvelserne der laves (ledopvarmning - f.eks. 
tegn cirkler/drej rundt med skiftevis ankler, samlet knæ, hofte, skulder, hoved, arme og håndled).

2. ”Kongens efterfølger” - deltagerne løber (stille og roligt) rundt i hallen og skiftes evt. til at finde på 
små øvelser undervejs (hoppe, gadedrengeløb, englehop, armbøjning, mavebøjning, rygbøjning, 
krabbegang osv.) (se side 16).

3. ”Fangeleg” - udvælg 1-3 fangere. Skift jævnligt fangere (se side 14).

Øvelser 15 min. Introduktion til, hvordan man holder korrekt på staven. Herefter:

Dribleøvelser
1. Find en vilkårlig streg på gulvet i hallen/salen. I stående stand dribler man bolden frem og tilbage 

over stregen (skiftevis med bladets for- og bagside). Varier (stadig i stående stand) med at drible 
bolden fra den ene side af kroppen til den anden side og retur igen - gentag.

2. Med start fra den ene langside i hallen/salen: I gå-tempo dribler man frem og tilbage (til den 
anden langside og retur) X antal gange - varier med at drible forlæns, baglæns, sidelæns osv. Sæt 
evt. tempoet lidt op (til lunte/småløb), hvis det går godt.

Pasningsøvelser
3. Sammen to og to - stå over for hinanden med ca. 3-4 meters mellemrum. Introduktion til hvordan 

man laver afleveringer. Lav evt. forskellige variationer (forside, bagside af bladet mm.) afhængig af 
koncentrationsniveauet fra deltagerne.

4. Lav ”Rundt på gulvet” øvelsen (se side 16).

Leg 5-10 min. ”Skyd efter bold”. (se side 17)
Og hvis pulsen skal lidt mere op inden evt. kamp, så kan man overvej at lave en lille stafetleg, hvor 
fokus ikke er på konkurrencen mellem de hold der deltager, men på at den enkelte presser sig selv 
og gør sit bedste - der kåres f.eks. ingen vindere.
(ca. 5 min. til hver af ovenstående lege, hvis man laver begge).

Kamp/
Forhindringsbane

15-20 
min.

Her er der to stationer (afhænger også af antal deltagere) - dette for at fordele deltagerne, så alle 
ikke spiller kamp på samme tid og/eller befinder sig på forhindringsbanen på samme tid.
1. Kamp på lille bane (på tværs af en hal): Spil 4 vs.4 (max. 5 vs. 5) - fokus på at have det sjovt. Husk 

evt. små vandpauser undervejs.
2. Forhindringsbane: Stil en forhindringsbane op, som deltagerne kan gennemføre.

Den pædagogiske bagdør kan i denne del af træningen være ”Fri leg”. Dette kan f.eks. indebæ-
re, at man stiller et par mål op, eller nogle flasker (med lidt vand i), som man kan skyde til måls 
efter (efterfulgt af en evt. jubelscene ved mål). Pust evt. et par balloner op, som kan bruges til at 
jonglere med (brug staven). Børnenes (og de voksnes) fantasi har frit spil - så længe de bare ikke 
lige forstyrrer de andre baner, hvor der er kamp og forhindringsbane. Med andre ord er der her 
mulighed for at eksperimentere og være kreativ (se side 15).

Afslutning 5 min. Opsamling på træningen - hvad var sjovt? Hvad fungerede/fungerede ikke? Lav gerne nogle en-
kelte strækøvelser imens man snakker.
Måske har nogle af forældrene medbragt noget lækkert, der kan indtages efterfølgende (saft, 
kaffe, frugt, kage osv.): At runde dagens træning af med en hyggestund sammen vil være en god 
afslutning.
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Træningssession 2
Selve opbygningen af træningen ligner den samme, som første træningssession - med introduktion, opvarmning, øvelser, leg, kamp og 
afslutning. Indholdet er dog som udgangspunkt forskelligt - dog er der visse elementer som går igen i form af forhindringsbane (som jo 
nemt kan varieres fra forrige træning) og kamp (som oftest er rigtig sjovt at slutte af med). Opbygningen af træningen og kampelemen-
tet er bl.a. med til at sikre, at der er noget genkendeligt i træningen (som jo er med til at skabe tryghed), og det nye indhold er desuden 
medvirkende til at skabe progression (udfordring og mulighed for udvikling).

Allerede under opvarmning bruges floorballstaven mere (i forhold til forrige session), hvilket er med til at skabe tryghed i brugen af 
staven, samt endvidere forbedre de tekniske færdigheder - dog stadig med udgangspunktet i, at det skal være sjovt. Under skudøvel-
serne, som er med i denne træningssession, kan man også gøre det mere simpelt, ved at drible ned mod mål og så skyde (med enten 
håndledsskud eller trækskud) - dette i stedet for halvcirklen, som beskrives i nedenstående. 



Emne: Tid: Indhold:

Introduktion 5 min. Spørgsmål om FamilieFloorball generelt og opsamling fra sidste træning. 
Få en snak om, hvad der skal til at ske.
Italesæt igen at fokus er på at have det sjovt.

Opvarmning og leg 15 min. 1. Leg: ”Save brænde” (se side 17).
2. ”Træklatring”. Enten forældre/barn eller voksen/voksen og barn/barn (se beskrivelsen af legen).
Repetition af, hvordan man holder korrekt på staven (se side 17).
3. Ballonleg: Pust X antal balloner op - én per deltager.
Forsøg at jonglere med ballonen - brug staven. Hvor mange kan den enkelte deltager få? Husk 
afstand til hinanden.
Skyd ballonen op i luften og ”grib” den igen - få den til at ligge stille på bladet, inden den skydes op 
i luften igen.
Forsøg at lave ”Jorden rundt” med ballonen (se side 16).
Gå sammen 2 og 2, eller 4 og 4, om én stor bande (eller bænk/kegler/redskaber eller lignende, hvis 
klubben ikke har bander) og fordel jer på hver sin side. Forsøg nu at skyde ballonen over på mod-
satte banehalvdel (modsatte side af banden). Lav evt. max antal berøringer inden ballonen sendes 
over banden. Større børn kan også bruge en stikbold, en floorballbold eller lignende i stedet for en 
ballon, hvis tempoet skal lidt op (og hvor bolden må røre jorden 1-3 gange inden den skal skydes 
over på modsatte side).
4. ”Hold banen fri” (se side 15).

Øvelser 15 min. Dribleøvelse:
Drible rundt mellem hinanden (inden for et afgrænset område - brug bander eller kegler til marke-
ring af banen). Varier med at drible forlæns, baglæns, sidelæns osv.
    
Pasningsøvelser - snak om/repeter hvordan man laver afleveringer:
2 og 2 sammen - stå over for hinanden med ca. 3-4 meters mellemrum og lav afleveringer til hin-
anden. Lav evt. forskellige variationer (forside, bagside af bladet - større/mindre afstand mellem 
hinanden mm.) afhængig af koncentrationsniveauet fra deltagerne.
   
Skudøvelser - stå i en halvcirkel omkring et (gerne stort) mål. Gennemgang af:
Håndledsskud (og/eller trækskud). Herunder:
Introduktion til skuddet - vise og fortælle.
Hver person har samlet 3 bolde.
I halvcirklen skiftes man herefter til at skyde mod målet - start ude i den ene side, hvor yderste 
person skyder først, hvorefter sidemanden så skyder og så fremdeles over til modsatte side. 
Gentag i alt 3 gange og saml bolde derefter.
Evt. kør en runde eller to mere med 3 bolde - find en ny position i halvcirklen.

Leg 5 -10 min. ”Den kinesiske mur” (se side 14).

Kamp/
Forhindringsbane/
Fri leg

10-15 min. Her er der to stationer (afhænger også af antal deltagere) - dette for at fordele deltagerne, så alle 
ikke spiller kamp på samme tid og/eller befinder sig på forhindringsbanen på samme tid.
1. Kamp på lille bane (på tværs af en hal): Spil 4 vs.4 (max. 5 vs. 5) - fokus på at have det sjovt. Husk 

evt. små vandpauser undervejs.
2. Forhindringsbane: Stil en forhindringsbane op, som deltagerne kan gennemføre (genbrug evt. den 

fra første træningssession, eller find gerne selv på en anden) (se side 15).

Husk evt. brug af den pædagogiske bagdør, som kan indeholde ”Fri leg”.

Afslutning 5 min. Opsamling på træningen - hvad var sjovt? Hvad fungerede/fungerede ikke? Måske kan man lave 
nogle enkelte strækøvelser imens man snakker.
Måske har nogle af forældrene medbragt noget lækkert, der kan indtages efterfølgende (saft, 
kaffe, frugt, kage osv.): At runde dagens træning af med en hyggestund sammen vil være en god 
afslutning.
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Træningssession 3
Denne træningssession giver virkelig mulighed for at gøre brug af de alsidige bevægelsesmønstre under opvarmningen, idet der inddra-
ges diverse gymnastikredskaber. Som beskrevet i legen, så lav gerne denne bane inden træningsstart (få gerne hjælp af de forældre der 
er mødt op inden). Således sparer man en del tid. Oprydningen efter legen kan ligeledes uddelegeres til forældrene, mens træneren så 
kan lave en lille stafet for børnene imens.

I de floorballspecifikke øvelser er der et bud på, hvordan man kan sammensætte nogle af de øvelser der er lavet førhen - driblinger, 
afleveringer og skud. Igen er der under øvelsen beskrevet lidt om variation og hvordan det kan gøres.
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Emne: Tid: Indhold:

Introduktion 5 min. Spørgsmål om FamilieFloorball generelt og opsamling fra forrige træning. 
Få en snak om, hvad der skal til at ske. 
Italesæt at det skal være sjovt.

Opvarmning og leg 15 min. 1. 2-3 min. med ”Kongens efterfølger” - træneren fører an (se side 16).
2. ”Opvarmningsbane med redskaber” (hvis adgang til dette - ellers kan alternativet være andre 

lege fra hæftet). God idé, hvis denne bane er lavet på forhånd, så tiden ikke går med det i selve 
træningstiden (se side 16).

3. Stafet: For lige at få pulsen lidt op, sluttes opvarmningen med en hurtig omgang stafet, hvor fokus 
ikke skal være på konkurrencen mellem de hold der deltager, men på at den enkelte presser sig 
selv og gør sit bedste (dvs. der kåres f.eks. ingen vindere).

Øvelser 15 min. Lav et par enkelte øvelser med noget dribling, pasning eller skud (find selv på nogen eller gør gerne 
brug af nogle af de øvelser, som har været beskrevet i træningssession 1 eller 2). Herefter kan 
man lave en samlet øvelse, hvor alle disse tre elementer indgår - f.eks. nedenstående: 

På en lille floorballbane (på tværs af en hal):

1.Lav en driblebane fra det ene hjørne af banen og op mod midten. Deltagerne dribler på skift igen-
nem (husk god afstand).

2. Efter deltageren runder sidste kegle laves en aflevering til træneren (eller en anden deltager), som 
står i modsatte side (ved midterlinjen).

3. Efter afleveringen løber man ned mod det mål, som står placeret på den banehalvdel man kom 
fra. I løbet modtager man bolden fra træneren (eller anden deltager), hvorefter man afslutter på 
mål.

4. Man får fat i sin bold og går om bag køen til driblebanen (uden at komme i vejen for de andre 
deltagere).

Denne bane kan varieres på utrolig mange måder. Driblebanen kan laves anderledes, der kan være 
flere afleveringsstationer (så man afleverer flere gange inden skudafviklingen), man kan gøre brug 
af hele banen (og ikke blot halvdelen af banen, som nævnt ovenfor) - mulighederne er mange. 
Fordelen ved ”kun” at gøre brug af én banehalvdel er, at man minimerer kødannelser ved mange 
deltagere (man kan køre denne øvelse på begge halvdele af banen og dermed dele holdet op i to 
hold).

Leg 5 min. ”Floorball Formel 1” (se side 14).

Kamp 15 min. Kamp - brug evt. flere baner, hvis behovet for det opstår (således undgår man, at alt for mange 
deltagere er på samme bane og man dermed minimerer f.eks. boldberøringer/deltager mm.).

Afslutning 5 min. Opsamling på træningen - hvad var sjovt? Hvad fungerede/fungerede ikke? Måske kan man lave 
nogle enkelte strækøvelser imens man snakker.
Måske har nogle af forældrene medbragt noget lækkert, der kan indtages efterfølgende (saft, 
kaffe, frugt, kage osv.): At runde dagens træning af med en hyggestund sammen vil være en god 
afslutning.
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10.  
ØVELSER TIL 
HJÆLPETRÆNERENREGLER

1) Ingen slag på stav. 
2) Hold bladet på staven under hoftehøjde. 
3) Skub, træk eller benspænd er ikke tilladt. 
4) Undgå stav imellem benene. 
5) Ingen liggende eller siddende spil. 
6) Bolden må ikke spilles med hånd eller hoved. 
7) Ingen scoring med fødderne (med undtagelse af selvmål). 
8) Bolden gives ved indslag, derfra hvor den var ude af spil. 
9) Ingen fast målmand. 
10) Bolden gives fra mål efter scoring. 

Frislag: 
Ved mindre forseelse gives der frislag, 
der hvor forseelsen blev begået. 

Straffeslag: 
Ved forseelse hvor der fratages en oplagt målchance, 
skydes der på tomt mål fra egen banehalvdel. 

I MotionsFloorball spilles der som udgangspunkt 3 mod 3 uden fast målmand på lille bane. 
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10.  
ØVELSER TIL 
HJÆLPETRÆNERENREGLER
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