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Ulven kommer 
Materialer   
Et stykke kridt til at tegne ringe på asfalten med, sjippetov(e) eller hulahopring(e) 
Beskrivelse   
En deltager skal være ulv. Ulven skal sidde i hulahopringen, mens de andre deltagere løber rundt tæt på 
ulven. Pludselig råber lederen: ”Ulven kommer”, og ulven skal nu springe op og forsøge at fange en, som så 
bliver den nye ulv. 

Fanges der ikke nogen, kan man starte forfra med samme ulv, eller vælge en ny. 
Legen slutter, når alle har været ulv, eller legen ikke er sjov længere. 

Variationer   
Man kan prøve at have flere ulve samtidigt, måske i hver sin ring. 

To mand frem for en enke 
Beskrivelse   
Man stiller op to og to i en række bag hinanden. Forrest står én deltager ”enken”. Denne råber    ”To mand 
frem for en enke … løb”. De to     bageste i rækken løber til hver sin side op foran    ”enken”. Det gælder nu 
for de to om at blive genforenet, inden ”enken” fanger en af dem. 

Bliver de forenet, stiller de sig forrest i rækken, og    den samme er enke. Bliver den ene fanget, er    den 
tiloversblevne ”enke”, og legen fortsætter. 
  
Gode råd  
Vær ikke for mange på hvert hold, så bliver ventetiden for lang.  
Lav god afstand mellem holdene, så der er et stykke at løbe, inden man møder ”enken”. 

Aberne i træerne 
Materialer   
Kegler til markering af legeområde.  

Beskrivelse   
Afhængig af deltagerantallet er der en eller flere  fangere, som skal fange de øvrige deltagere på   et 
afgrænset område. Man fanger ved berøring,   og når man er fanget, bliver man ny fanger. 

Man har ”helle”, hvis man er sammen to og to som ”aberne i træerne”. Den ene er træet, og den anden er 
aben, som er i træet. Aben skal være helt over jorden, for at man er i ”helle”. Man må kun hænge i træet, 
når der er fare på færde. 

Gode råd   
PAS PÅ RYGGEN! 
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Her kommer vi 
Materialer   
Kegler eller lignende til at markere ”helle”. 

Beskrivelse   
Deltagerne deles op i to hold, der placerer sig i hver sin ende af legeområdet. Det startende hold aftaler nu 
et dyr. Herefter bevæger de sig på en lang række ned    mod det andet hold, imens de taktfast råber: ”HER 
KOMMER VI, HER KOMMER VI” hele vejen. 

Ca. to meter fra det andet hold, stopper startholdet og agerer det aftalte dyr, og når én eller flere på det 
ventende hold har gættet dyret og råbt det højt og tydeligt, skal de prøve at fange så mange som muligt fra 
det startende hold, der skal forsøge at løbe hjem til ”HELLE”, der er en linie bag holdet. 

Dem, der bliver fanget, optages på det fangende hold. Herefter er det det andet holds tur osv. 
Legen slutter, når et hold har opslugt hele det andet hold, eller efter en aftalt tidsperiode. 

Variationer  
Sten – saks – papir og Plat eller krone. Se næste side. 

Sten-saks-papir 
Beskrivelse   
Med hånden kan man markere tre muligheder, således at: Sten slår saks, saks slår papir og papir står sten. 
Gruppevis: 
Deltagerne er delt op i to hold. Hvert hold aftaler (uden modstanderne ser det), hvilket tegn alle vil vise. Det 
vil sige, at alle i gruppen gerne skulle løbe den samme vej. Herefter går man under instruktørens ledelse op 
til midterlinien og kører ”fælles kluns”. 
De, der bliver fanget eller løber forkert, skifter hold. – Og så er det en god idé at have aftalt to reservetegn, 
hvis de to grupper skulle vise sig at have samme tegn. 

Parvis: (letteste version) 
Her kører man et vist antal ”kluns” igennem (for eksempel 5 eller 10) og ser, hvor ofte det lykkes fangeren at 
fange. 

Plat eller krone 
Materialer 
Mønt eller andet der kan vise to forskellige udfald. 

Beskrivelse   
Lav to rækker midt på legepladsen, hvor børnene står ryg mod ryg. Den ene række er ”plat” og den anden 
”krone”. For enden af rækkerne står den deltager, der skal slå plat eller krone. 

Hvis mønten viser ”krone”, skal kronerækken prøve at nå sin ende af legepladsen uden at blive fanget af 
”platterne” – og omvendt, hvis mønten viser ”plat”. Den, der bliver fanget, hører nu til det modsatte hold 
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Alle-er-den-tik 

Materialer   
Kegler til markering af legeområde. 

Beskrivelse   
Alle er fanger, og alle er den, der skal undgå at blive fanget. Det vil sige at, alle fanger alle – og det gælder 
om at være den sidste frie person. 

Deltagerne står spredt ud i området, og aktiviteten går i gang. Hvis en af de øvrige deltagere tikker ”én” ved 
at røre vedkommende med hånden, er han blevet taget og må stå stille. Men man kan fortsat tage de øvrige 
deltagere, der kommer løbende, hvis de er indenfor rækkevidde (man står altså fastfrosset med begge ben 
på jorden). 

Hvis de to deltagere rører hinanden på samme tidspunkt, sker der intet, men de råber ”neutral” og fanger 
videre. 

For at undgå ”lusk og snyd” kan man vedtage, at de frie folk hele tiden skal være i bevægelse. 
 
Variation  
De fangne må bevæge sig rundt på alle fire fange videre. 

Katten efter musen 
Beskrivelse   
Legen handler om, at katten skal fange musen. 

Deltagerne står/ligger parvis, i en rundkreds. Et par træder ud, og den ene vælges til mus, den anden til kat. 
Katten er nu efter musen. Musen kan redde sig, ved at stille sig ved siden af et af de andre par, og så er det 
den, der står længst væk, der er musen. 

Rører katten musen byttes der roller. 

Variationer   
1. Katten efter musen i armkrog. 
I stedet for at stå i cirkel bevæger parrene sig rundt i området med hinanden i armkrog. 

Den frie arm hos hver person i parret er klar til armkrog. Musen kan slippe for rollen som jagtet ved at danne 
armkrog med den ene person i et par. Herved frigøres den anden i parret, og nu skal han undgå at blive 
fanget. 
   
 2. ”Katten efter musen i cirkler” 
”Parrene” er udvidet til at bestå af fire personer. De tre danner en cirkel ved at tage hinanden i hænderne. 
Den fjerde person står i cirklen. 

Når musen ønsker at slippe for at blive jagtet, løber hun ind i en cirkel (cirklen skal være klar til at åbne). Nu 
er det den tidligere midterperson (den fjerde), der skal fanges. Det vil sige, hun forlader cirklen i den 
modsatte side og løber videre. 

For at alle skal være med i legen, skal der skiftes roller i cirklen. Det vil sige, at den tidligere jagtede går ud 
og er med til at danne cirkel, mens én af de andre går ind i cirklen. 

Der kan også leges med, at den, der forlader et par bliver kat, og skal nu fange den tidligere kat. Kun for 
øvede. 
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Ståtrold 
Materialer   
Kegler til markering af legeområde. 

Beskrivelse  
Fangeren ”tikker” de øvrige ved at ”røre”. Når man er fanget, stiller man sig i bredstående stilling og kan 
befries ved, at en fri person løber mellem benene på den fangne. (Prøv evt. andre befrielsesmetoder)Man 
har ”helle”, så længe man befinder sig mellem benene på en fanget. 

Legen fortsætter, til alle er taget eller for eksempel i to minutter, hvorefter der skiftes til nye fangere. 

Variationer   
1. Ståtrold med tælling. 
Ståtrold med tælling foregår efter samme principper som almindelig ståtrold, men har det formål, at 
fangerrollen hurtigt skal skifte. 

Når fangeren fanger en fri person, siger han: ”Stå 1”. Ved næste fangst siger han: ”Stå 2” og ved tredje 
fangst ”Stå 3”. Medens 1. og 2. fangst befries efter normale ståtroldsregler, bliver den person, der er ”Stå 3”, 
den nye fanger. 

2. Parvis ståtrold. 
Legen kører efter samme principper som almindelig ståtrold og kan gennemføres som ståtrold med tælling. 
Forskellen ligger i, at al bevægelse foregår parvis. 

Er man taget, dannes en bro. Befrielsen foregår ved, at et andet par løber gennem broen. Stil eventuelt krav 
om forskellige broer: Broen må kun have to ben, siddende bro etc. 

Hvad er klokken Hr. Løve? 
Materialer   
Kegler til markering af legeområde 

Beskrivelse  
En vælges til løve og står med ryggen til resten af flokken, som står i en lang række med god afstand til 
”løven”. 

Flokken råber: ”Hvad er klokken hr. Løve?” 

Løven svarer f.eks.: ”Den er tre.” 

Flokken går tre skridt frem. 

Flokken råber igen: ”Hvad er klokken hr. Løve?” 

Løven svarer f.eks.: ”Den er fire.” 

Flokken går fire skridt frem. 

Legen gentages indtil flokken er nået helt op til løven. På det sidste svar fra løven, hvor flokken er nået op til 
løven, vender løven sig om og løber efter flokken, som også har vendt sig. Løven forsøger at fange en fra 
flokken. Flokken har først helle, når den er kommet tilbage til startlinjen. 
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Ræven kommer/ Hønemor 
Materialer   
Kegler til markering af legeområde 

Beskrivelse   
En hønemor og en masse kyllinger. Én ræv. 

Hønemor råber: ”Kom så alle mine kyllinger” 

Kyllingerne svarer: ”Det tør vi ikke!” 

Hønemor kalder: ”Hvorfor ikke?” 

Kyllingerne svarer: ”Fordi ræven tager os” 

Hønemor svarer: ”Alle mine kyllinger – kom hjem!” 

Alle kyllinger løber over til hønemor, og ræven fanger én eller flere. De kyllinger som fanges er nu ræve 
sammen med 1. ræv. Den, der er tilbage, har vundet. 

Anders And/ Disneyfange 
Materialer   
Kegler til markering af legeområde. 

Beskrivelse   
Én eller flere fanger(e). Man kan undgå at blive taget, hvis man siger et navn på en tegneserie-
figur/Disneyfigur. Hvis man kommer til at sige Anders And, er man ny fanger. Man må ikke sige den samme 
figur to gange i træk. 

Dette er en leg, hvor mange kan deltage – det kræver blot, at man kan nogle navne på tegneserie-figurer. 

Variationer   
I stedet for Disney og Anders And kan bruges: 
- Sig et dyrenavn for at slippe fri. Siger du Hund, er du ny fanger. 
- Sig et land for at slippe fri. Siger du Danmark, er du ny fanger. 
- Sig en by for at slippe fri. Siger du navnet på den by, der leges i, er du ny fanger. 

Find selv på kategorier, der passer til de børn, der leger legen. 
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Troldebo- Firfangerlegen- Nord/syd/øst/vest 
Materialer  
Kridt til deling af banen. Markeringsbånd eller veste til fangere. 

Beskrivelse   
Banen deles i fire felter. I hvert hjørne markeres et troldebo. 

Der vælges en trold til hvert hjørne. De øvrige deltagere fordeler sig jævnt i de fire felter. Det gælder nu for 
troldene om at fange mennesker. Troldene må kun bevæge sig inden for deres eget grænseområde, de 
øvrige deltagere må bevæge sig på hele banen. 

Når troldene har fanget et menneskebarn, føres dette hjem til troldebo. 
Når alle er fanget, tælles antallet af fangede op. Den trold, der har flest, har vundet. 

De, der er blevet fanget først af hver trold, er nye trolde. 

Trekant-et 
Beskrivelse   
Tre til seks personer danner kæde ved at holde hinanden i hånden. Udenfor cirklen står fangeren. Han skal 
nævne navnet på en af deltagerne i cirklen – og derpå prøve at berøre den nævnte. 

Cirklens deltagere skal forsøge at forhindre fangeren i at røre den nævnte. Sker det, er denne ny fanger. 
Går cirklen itu – uden at fangeren har revet den itu – kan han frit vælge en ny fanger. 

Alle mod alle 
Materialer   
Kegler eller sjippetove til markering af område. 

Beskrivelse   
Alle mod alle leges indenfor et afgrænset område. 

Alle har fem point til at starte med. Man kan få et point ved at klappe en af de andre deltagere i enden. 
Denne deltager mister til gengæld et point. 

Legen stopper, når en deltager f.eks. har fået ti point, eller når en deltager har mistet alle sine point. Hver 
enkelt tæller sine point. 

Variationer   
Klap forskellige steder på kroppen. 

Som ovenstående, men parvis med forskellige former for fatninger:  
 - i hånd 
 - i armkrog 
 - om skulder 
 - foran/bagved med skulderfatning. 

Man kan evt. have et optankningssted, hvor man løber til og får fyldt point på, hvis man har mistet alle dem 
man fik fra start af. 
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Bold-kramme-tagfat 
Materialer  
En til seks bolde afhængig af deltagerantal. Tennisbolde gør det nemmere for fangeren, basketbolde gør det 
sværere – vurdér selv. 

Beskrivelse  
Fangeren er den, der har bolden, og det gælder om at komme af med bolden. Den eneste måde, man kan 
komme af med den, er ved at røre med bolden på de øvrige deltageres mave. Lykkes det for fangeren at 
gøre dette, er denne deltager den nye fanger. 
  
Man har ”helle” ved, at to holder om hinanden og giver hinanden et kram. Krammet må højst vare fem 
sekunder, og fangeren skal løbe videre. Man må kun give den samme person ét knus i træk. 

Variationer   
Der kan medtages flere bolde i spillet, så der derved kommer flere fangere. Man kan også udvide antallet af 
personer i krammet, før man har ”helle”. Det kunne også være et krav, at det skal være en med sort hår eller 
blå øjne osv. Man kan også beslutte, at man kun må hoppe rundt eller hinke rundt. 

 

Krigsleg 
Materialer  
Kegler eller lignende til markering af hjemlande og fængsler. 

Beskrivelse   
To hold på et afgrænset område, der er delt i et hjemmeområde til hver samt et ingenmandsland. 

I ingenmandsland må man tage til fange, overmande og slæbe sit bytte hjem. Fangere, der er i færd med at 
slæbe bytte hjem, er fredede. 

I hjemlandet kan indrettes et særligt område til    fængsel. De fængslede kan befries ved berøring og er 
sammen med deres befrier fredet på vej tilbage til hjemlandet. 
 
Variationer   
På et afgrænset område er der et fængsel i hvert hjørne. Der vælges et passende antal til fangere eks. 5-6 
personer, som er politiet. Resten er røvere. 

Politiet skal forsøge at fange og fastholde en røver samt følge vedkommende i fængsel. De øvrige røvere 
skal forsøge at befri de tilfangetagne ved f.eks. at berøre fangens fod/skosnude. 

Politiet kan forsøge at holde vagt og fange de, der vil befri. Efter et vist antal fangede eller efter et vist antal 
minutter, vælges nye politibetjente. 

 

 

 

 



  

Fangelege 

      
Sunde børn bevæger skolen! Derfor tilbyder Dansk Skoleidræt og Trygfonden et samlet bud på sundhed, trivsel og læring i bevægelse. Med vores tilbud kan 
sunde børn bevæge din skole. Fra inspiration til praksis. Fra fag til frikvarterer. Fra stor til lille. I skoletiden og i fremtiden. 

 

Bulldog 
Materialer   
Evt. kegler til markering af legeområde 

Beskrivelse   
Der skal anvendes et areal, hvor man kan løbe fra den ene ende til den anden fx en stor græsplæne el. 
skolegård. 

Der skal udpeges en eller to, som skal være den. Alle andre stiller sig i den ene ende af banen. Når den, der 
er den råber: ”Bulldog”, skal alle løbe fra den ene ende af banen til den anden. Den, der er den, skal så 
fange én eller flere af de andre og løfte dem fra jorden, så fødderne ikke rører jorden. Når det sker, er de 
fangere sammen med den, som er den. Man fortsætter, indtil alle er blevet fanget. Den, der blev fanget 
først, skal være den næste gang. 

Variationer   
Lad halvdelen starte i den anden ende. 
Lad deltagerne tælle ture frem og tilbage. 

Gode råd  
Legen kan være voldsom, så det kan være godt at sige, at man skal lade sig løfte, når man er fanget – altså 
ingen modstand. 
Hvis nogle bliver i ”helle” for lang tid, kan de tælles ud. 
Pas på sammenstød! 

 
 


