
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.

Detektiv og bolde
Beskrivelse / 

Første del, detektivleg:
Eleverne placeres i en stor rundkreds med en armslængde imellem sig. 

Der udvælges:

- Én elev som detektiv. Denne stiller sig udenfor kredsen og holder sig for øjnene.

- Én elev som ”Sporty Spice”. Denne skal starte øvelser, som de andre skal gøre efter, uden at blive   
 opdaget af detektiven.

Når Sporty Spice er valgt, kommer detektiven ind i midten af rundkredsen, og Sporty Spice sætter   
øvelser i gang.

Detektiven har to gæt på, hvem Sporty Spice er:

- Gættes der korrekt, laver alle tre burbees

- Gættes der forkert, laver alle 10 sprællemænd

Anden del, transporter boldene:
Der opstilles en linje A og en linje B, med ca. 20 meter imellem.  Eleverne sættes sammen to og to, 
og hvert par får en bold. Parrene skal nu transportere bolden fra linje A til linje B, og tilbage igen, på 
følgende måder:

1. begge må have én (og kun én) hånd på bolden.

2. parret må kun røre bolden med benene, og bolden må ikke røre jorden.

3. parret må kun røre bolden med hovederne.

4. begge skal gå baglæns, bolden må kun røre én skulder og ét hoved.

5. bolden må kun røres af en albue og en ryg.

6. bolden må kun røres af en mave og et øre.

Fortsættes side 2
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Materialer  /  En bold til halvdelen af klassen, dette kan være håndbolde, skumbolde, tennisbolde,   
  sammen-rullede sokker eller andet lignende. Fem kegler.

Varighed  /  60 minutter 

Klassetrin  /  4.-5. klasse

Tredje del, superrundbold:
Del klassen i to, og lav en superrundboldbane som på illustrationen. 
Holdet som er ”inde”, placerer sig på hele startlinjen, og de seks bolde fordeles mellem eleverne. 
Holdet der er ”ude”, fordeler sig på banen.

- Indeholdet tæller nu ned: ”3, 2, 1, nu” og kaster alle seks bolde afsted samtidig.

- Indeholdet skal derefter ud og runde kegle 5 og hurtigst muligt tilbage over startlinjen.

- Udeholdet skal hurtigst muligt samle alle boldene, og løbe ind og lægge dem på startlinjen. 

Et hold får ét point, når de er hurtigst. Når kampen er færdig tælles pointene sammen, og holdet 
skal lave så mange armstrækkere, som de har fået point.
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