
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.

Ludobasket med et twist
Beskrivelse / Ludobasket kan bedst forklares ved, at det er en forstørret udgave af brætspillet ludo. De 
overordnede principper og spillets idé er identiske. Målet er at flytte sin brik én omgang på spillebrættet og 
slå den hjem i hus. Man kan slå hinanden hjem ved at lande på samme felt som en modspiller. Samtidig er 
der også nogle væsentlige forskelle. 

Man kan kun flytte sin brik ét felt ad gangen (modsat ludo, hvor terningen definerer antallet af felter), og 
man skal score med en basketball i kurven, for at få lov til at flytte sin brik et felt. Det kunne også være en 
tøjkurv eller spand, som man skal ramme med en bold/ærtepose. Der findes mange muligheder, så brug de 
rekvisitter, der er til rådighed i hallen, og hvor det ikke kræver meget tid til klargøring. 

Alle holdene starter på samme tid. Man skal således ikke vente på, at det bliver ens tur for at få lov til at 
flytte. Man må flytte sin brik, når man har scoret med en basketball i kurven eller ramt spanden med ærte-
posen. Det er altid den, der har udført opgaven, der selv løber ud og flytter holdets brik. Hvert hold starter 
med 2 brikker, som man skal have i hus.

Twist: Man kan indsætte en fra hvert hold i midten af spillepladen, der hver har en stikbold. Hvis de rammer 
en elev fra et af modstanderholdene, så skal vedkommende flytte egen brik et felt tilbage i stedet for et felt 
frem – det giver dynamik og skærpet opmærksomhed.

Se tegning og andre justeringsmuligheder på næste side.

Materialer  /  Der findes mange muligheder, så brug gerne, hvad der er til rådighed. Et godt bud er:
  2 overtrækstrøjer til hvert hold (i 4 forskellige farver), 5 hulahopringe, 16 små kegler, 
  4 basketballs og basketballkurve.

Varighed  /  60 minutter 

Klassetrin  /  8.-9. klasse
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Justeringsforslag / 

Der placeres 1 terning på hver af de fire sider. Når brikken lander på feltet med terningen kaster man 
terningen. Det antal øjne, terningen viser, skal man enten 1) rykke brikken frem, 2) rykke brikken tilbage, 
3) score i spillet for at få lov til at flytte brikken videre, 4) løbe en runde om banen, 5) rykke brikken to 
felter tilbage, 6) rykke brikken to felter frem.

Når man lander på et felt, hvor der er en anden brik, må man slå brikken ”hjem”, så den skal starte forfra. 

Holdene ændres fra 4 hold til 2 hold, der skal nå hele ”spillepladen” rundt. 

Lad eleverne selv være kreative og samarbejde om at finde hensigtsmæssige justeringer i jagten på den 
gode energi. 

 - Der kan indsættes forhindringer på spillebrættet.
 - Der kan ændres scoringsmetode. Man kan score med ærtepose i hulahopring, med håndbold i ring  
  på væggen, med tennisbold i en spand osv. osv. – kun fantasien sætter grænser.
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