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Sparke til mur 
Materialer   
Bold 
 
Beskrivelse   
Man står på række og skiftes til at sparke en bold op af en mur. Kommer man til at røre bolden to gange, 
dør man og skal stille sig op af muren med spredte ben. Man kan nu blive befriet ved, at én sparker bolden 
mellem benene på en. 

For de lidt mere hårdføre kan man aftale at ”befri” ved at ramme dem ved muren. 

Gode råd 
Det kan være en fordel at aftale, at man ikke må skyde over knæhøjde. 

Halli hallo 
Materialer   
En bold pr. gruppe. 

Beskrivelse   
Alle (fire til otte deltagere) stiller sig på en række, undtagen den, som er oppe. Denne spørger nu f.eks.: ”Et 
drengenavn med P?” – og kaster samtidig bolden til den første i rækken. Denne svarer f.eks. ”Per” og kaster 
bolden tilbage. Gættes der forkert, kaster spørgeren til den næste i rækken osv. Er det helt umuligt at gætte, 
må spørgeren give et bogstav mere. 

Når det rigtige navn gættes, slår spørgeren bolden hårdt i jorden eller kaster den højt op i luften og råber 
”Halli!” – hvorpå han spæner af sted. Den, som gættede rigtigt, skal hurtigst muligt gribe bolden, og når han 
har den, råber han ”Hallo!”, og den, der løber, skal stoppe straks. 

Den, som har bolden, må nu tage tre skridt og en grønharker. Fra grønharkerens nedslagspunkt gælder det 
om at kaste bolden ned i den andens arme. Hvis det lykkes, skal den, der har kastet, være oppe. Hvis ikke, 
skal den anden være oppe en gang til. 

Variationer 
Selvfølgelig kan man bruge meget andet end drengenavne, f.eks. pigenavne, dyr, lande, floder osv., men 
pas på ikke at gøre det for svært. 

Nepalbold 
Materialer   
En bold pr. gruppe. 
 
Beskrivelse  
Deltagerne (6 -12) står i en rundkreds med let spredte ben. Fødderne skal være helt tæt ved sidemandens. 

En bold smides ind midt i rundkredsen, og børnene skal nu forsøge med hænderne at slå bolden ud 
gennem de andres spredte ben samtidig med, at man forsvarer hullet mellem sine egne ben. Spil til der er 
én, der har scoret 5 mål. 
 
Variationer  
Legen kan varieres, hvis man på forhånd aftaler at kommer en bold igennem et par ben, samler den 
pågældende benene, men bliver stående i kredsen. De betyder så, at de andre skal sprede benene endnu 
mere. Den sidste, som ikke har samlet benene, har vundet legen. Det kan også aftales, at de der scores på, 
går ud af kredsen, og bliver boldhentere. 
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Kinesisk rundbold 
Materialer   
Bold(e) i forskellige størrelser, evt. ærteposer. 

Beskrivelse   
Alle mand stiller sig i en stor rundkreds, med ca. 1,5 m. afstand. Én starter med at kaste bolden videre til 
den næste, og så igen til den næste. 

HVIS en person IKKE griber bolden, skal vedkommende samle bolden op og aflevere til den person, som 
han/hun rigtig skulle have haft kastet videre til, og derefter løbe hele vejen rundt om rundkredsen. Samtidigt 
skal de, der er tilbage i rundkredsen, skynde sig at få kastet bolden hele vejen rundt i rundkredsen, inden 
personen, der skulle løbe, er nået tilbage på sin egen plads. Hvis personen, der løber, ikke når tilbage, må 
han/hun løbe en runde mere, og sådan fortsætter man. Maks. tre omgange. MEN hvis personen, som løber, 
når tilbage på sin egen plads inden bolden, kaster personen bare bolden videre til den næste person. Og 
sådan kan legen fortsætte, indtil man ikke gider mere. 
 
Variationer  
Er de gode til at gribe, kan I prøve med flere bolde på én gang. 
Er de rigtig gode, skal alle klappe hver gang, der er en der løber. 
Prøv med forskellige størrelser af bolde. 

Hoppebold/firkantbold/rudebold/Squarebold 
Materialer   
En bold, der kan hoppe, kridt. 
 
Beskrivelse   
Dette spil spilles i en stor firkant med fire lige store ruder med en bold, der kan hoppe. Der er en spiller i 
hver af de fire ruder. Spillet startes ved, at en af spillerne slår til bolden med håndfladen, så den rammer 
jorden i en af de andre spilleres ruder. Denne slår bolden videre til en af de andre, og sådan fortsættes. Slår 
man bolden ud eller ned i sin egen rude – eller rammer man slet ikke bolden – får man minuspoints – eller 
udgår, hvis der er flere end fire deltagere.  
 
Variationer  
Man kan også vælge en ”mesterrude”. Hvis spilleren i denne rude udgår, rykker de andre spillere en plads 
”med uret”. Ventende spillere går ind på den ledige rude, og spillet genoptages. 

Gode råd  
Lav små grupper, hvis I har plads til mange ”ruder” – det giver flere aktive. 
  
Prøv med forskellige størrelser af bolde. Det er vigtigt, de kan hoppe. 
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Død og levende bold 
Materialer  
To forskellige bolde. Kegler eller lignende til afgrænsning af område 

Beskrivelse   
Der spilles med to forskellige bolde, som skal være meget lette at kende fra hinanden. Hvis man bliver ramt 
af bold 1, dør man, og skal sætte sig ned på jorden. Denne bold skal kastes med hænderne fuldstændig, 
som man har lyst til. 

Bold 2 bruges til at gøre de døde levende med. Bolden kastes hen til en død, der så bliver levende. Man 
bliver dog først levende, når man har kastet bolden videre til en anden død. 

Bolden skal bevæge sig lavt hen over jorden. 

Gode råd 
Legen kan være forvirrende for de mindste. Giv evt. boldene navne: ”Dræber-bolden” og ”Frelser-bolden” 
eller lignende, så kan de bedre huske, hvad de kan. 

 
 


