
Bolde i luften

Skolernes 
Forårsmotionsdag

Forårsmotionsdagen gennemføres af Dansk Skoleidræt i 
samarbejde med DIF og DGI. Initiativet er finansieret af BUVM, 
som led i en politisk aftale om at understøtte et fagligt løft og 
trivslen frem mod sommeren 2021.

Høvdingebold med 
forhindringer
Beskrivelse / I høvdingebold dyster to hold mod hinanden på en bane på størrelse med en volleyballbane. 

Spillet handler om at kaste, ramme, undvige, gribe og dræbe. Det gælder om at blive på banen indtil 
samtlige af modstanderholdets spillere er døde. Pletskud dræber, men griber du bolden, redder du en 
medspiller samt sender kasteren i dødens høvdingefelt. Når samtlige af holdets spillere befinder sig i 
høvdingefeltet, bliver høvdingen til spiller og skal gå fra høvdingefeltet til spillerfeltet. Der er fundet en 
vinder, når modstanderens hold ikke har flere spillere på banen.

I den her version inddrager vi redskaber på banen. De kan fungere både som forhindring og gemmested, 
der tilføjer noget nyt til sværhedsgraden og det traditionelle høvdingeboldspil. Inddrag gerne eleverne i op-
sætningen af sjove genstande, der kan være på banen, og som kan bruges som skjul for modstanderholdet. 

Sæt gerne en begrænsning på fx 5 genstande på hver banehalvdel.
Man kan bringe flere bolde i spil eller man kan spille på tid. 
Der kan enten spilles med eller uden reglen om, at et grebet kast betyder død for den, der kaster.
Man kan også befri en holdkammerat ved, at fire personer bærer vedkommende hen til et genoplivnings-
sted (fx en madras). Vær opmærksom på, at denne variation kun fungerer ved spil på tid.

Materialer  /  1 skumbold per bane (2 skumbolde giver ofte mere 

  energi i legen), kegler til markering af bane, trøjer, 
  genstande og redskaber til skjul

Varighed  /  40 minutter 

Klassetrin  /  6.-7. klasse
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