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FAABERG IDRETTSLAg
- IDRETTSSKOLEN INNLEDNING
Dette heftet presenterer et utvalg av øvelser og aktiviteter som kan inngå som en del av et
opplegg for Faaberg Idrettsskole, og er ment å være til inspirasjon for foreldre og instruktører.
Som instruktør er det fint å ha et stort utvalg aktiviteter å spille på, både for å gi variasjon men
også gi økt motivasjon for deltakerne. Variasjon i oppgavene kan også oppnås ved å krydre
øvelsene med musikk, organisere stafetter, sirkeltrening, stasjonsarbeid og rundløyper/
hinderløyper. For øvelsene til hall, går det an å dele idrettshallen i to ved hjelp av skillevegg,
dersom man skal kjøre parallelle aktiviteter (hinderløyper etc. på ene siden, ballspill på
andre).

INSTRUKTØREN/ TRENEREN
Instruktørens hovedoppgave er å planlegge og gjennomføre treningene. Ved å være to, kan den
ene forberede neste aktivitet mens den andre holder barna i gang med lek. God flyt i
treningsopplegget skaper mindre uro i deltakergruppa.
Instruktøren blir lett et forbilde for utøverne/ barna, og måten instruktøren opptrer på blir
viktig. Noen huskeregler er fine å ha med seg:
• Ha på deg treningstøy, og still gjerne med fløyte!
• Møt opp ca. 10 minutter før treninga og hent ut utstyr som skal brukes. Treninga skal
starte til riktig tid.
• Ha treningsopplegg klart på forhånd. Start treninga med en liten felles samling, der
dagens aktiviteter blir presentert. Gode tips til opplegg er en kort introduksjonsrunde
der alle presenterer seg, oppvarming, 1-2 ulike leker (haien kommer, sisten, rødt lys
etc), hinderløype, øvelser med baller og annet utstyr, stafett og avslutning).
• Minn barna på at instruktøren er sjefen, og at alle må høre etter. Idrettsskolen er en
glimrende plass å lære seg å vente på tur, lære dem å lytte og vise hensyn. Vær rettferdig
og ha klare grenser, dette skaper trygghet. Bruk gjerne barnas navn.
• Gi positive tilbakemeldinger, følg med gjennom aktivitetene, og ta barna «på fersken»
i det de mestrer en oppgave. At de lærer nye ting og oppnår mestringsfølelse har stor
betydning for barnets utvikling. Vær rettferdig.
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FAABERG IDRETTSLAg
- IDRETTSSKOLEN -

LEKER OG AKTIVITETER UTEN UTSTYR
Bjørnen sover:
Ungene tar hverandre i hendene, danner ring og danser rundt bjørnen mens de synger "Bjørnen
sover, bjørnen sover i sitt lune hi. Den er ikke farlig, bare man går varlig. Men man kan jo, men
man kan jo aldri være trygg". Bjørnen sitter på huk / ligger og "sover". Plutselig setter den i et
brøl, fyker opp og prøver å fange en eller flere før de når mållinjene. Så fortsetter leken, men
nå er også de som er fanget bjørner. Disse blir enige om hvem som i neste omgang skal stå for
brølet
Katt og mus:
Ungene plasseres i en eller to ringer og holder hverandre i hendene. En fra gruppa velges ut til
å være katt og en til å være mus. De i ringen skal hele tida hjelpe musa å komme seg unna, samt
stenge for katta. Musa starter inne i ringen, mens katta starter utenfor. Når katta har fanget musa
blir musa til katt, og den som var katt må stå i ringen. I neste runde velges ny katt og ny mus.
Stiv heks:
En eller flere er "heks". De som blir berørt av heksa blir stive, og skal stå med beina fra
hverandre. De blir "fri" om en av de andre deltakerne klarer krype mellom beina deres uten selv
å bli tatt. Leken kan varieres med for eksempel at de som blir tatt skal sitte på huk/ stå
fremoverlent. Blir da fri ved at en av de andre deltakerne hopper/ hopper bukk over de stive.
Snipp og Snapp:
Deltakerne deles i to grupper.
Den ene gruppen er Snipp, mens den andre er Snapp.
Snippene og Snappene setter seg/ står med ryggen
mot hverandre langs en midtlinje.
Når instruktøren roper ”Snipp”, skal Snippene løpe
alt de kan til veggen (eller en strek), før Snappene
fanger dem. Roper instruktøren ”Snapp”, skal
Snippene fange Snappene.
Roper instruktøren Snute, skal alle sitte helt rolig.
Sisten
En har sisten, mens de andre deltakerne løper fritt rundt i salen. Den som har sisten skal prøve
å ta en av de andre. Den som blir tatt overtar sisten, og løper for å ta en ny.
Variasjoner:
• Stripesisten: Bare lov å løpe på striper på gulvet
• Rekkesisten: Alle som blir tatt på henge seg på rekka til det bare er èn igjen.
Kari og Knut (siste par ut)
Deltakerne står parvis sammen etter hverandre. En deltaker står alene helt foran. Den som står
alene roper: ”Kari og Knut, siste par ut kaffegrut!” Det bakerste paret skal løpe ut til hver sin
side og prøve å finne igjen hverandre helt foran, uten å bli tatt av den som står alene. Dersom
en blir tatt, er det hans tur til å stå alene framme. Deretter fortsetter leken som tidligere
beskrevet.
4

FAABERG IDRETTSLAg
- IDRETTSSKOLEN Haien kommer:
To av ungene er hai og står i midten av salen på et avgrenset område. De andre deles i grupper
som plasseres i hvert hjørne/ inni rockeringer (friområde). Disse gruppene får et fiskenavn hver
(gullfisk, sverdfisk, havfruer, flyndre, laks etc.) Når alle er klare, roper instruktøren opp fiskene
ved navn. Disse må bevege seg rundt haien og erte den. Instruktøren roper plutselig; "Haien
kommer". Haien kommer da ut av sitt område for å fange fiskene. Fiskene kan ikke tas dersom
de kommer seg inn i sitt "friområde". Leken varer til alle fiskene er tatt. Fisken som blir igjen
til slutt blir ny hai. Leken kan varieres med ulike bevegelsesmåter.
Hauk og due:
Instruktør eller et av barna får være duemor, èn skal være hauk og resten er dueunger.
Duemor skal stå ved en vegg, alle dueungene står ved motsatt vegg.
Hauken skal stå i midten av salen.
Duemor roper: "Alle mine duer, kom hjem!"
Gruppa svarer: "Vi tør ikke, hauken tar oss!"
Duemor roper: "Kom likevel!"
Når alle duene har forlatt startstreken er de fritt vilt for hauken. Det er om å gjøre å komme seg
over til den andre kortveggen i salen uten å bli tatt. De som blir fanget er nå hauker. Duemor
går over til motsatt vegg, og leken fortsetter til alle er fanget.
Variasjon:
• Duemor roper hvordan ungene skal komme, som f.eks. hinkende, hoppende, baklengs,
harehopp, krypende m.m. NB! Det er da en forutsetning at hauken beveger seg på
samme måten som duene.
Rødt lys:
Ett av barna får være trafikklys og står ved en vegg
med ryggen mot de andre. Resten av gruppa står på
motsatt vegg. På startsignal fra trafikklyset som roper
”grønt lys” skal barna krysse gulvet og komme over til
veggen med trafikklyset. Hver gang trafikklyset snur seg
med ansiktet mot gruppa og roper ”rødt lys” må de
fryse til og stå helt i ro. Dersom noen ikke klarer å
stoppe, må de gå tilbake til start. Så snart trafikklyset
snur seg mot veggen igjen er det grønt lys, og barna kan
fortsette å krysse gulvet. Den som først kommer frem

til trafikklyset skal ta i veggen (før trafikklyset
rekker å snu seg) og si: "Rødt lys!"
Her får man øve seg på overgangen fra å løpe til å stå helt i ro. Den som star på andre siden av
“banen” får være leder og kontrollerer hvem som kan fortsette. Man får øvd seg på
reaksjonsevnen, der man skal bevege seg og stoppe på kort tid.

5

FAABERG IDRETTSLAg
- IDRETTSSKOLEN -

Fisken i det røde hav:
Det velges en deltaker som er "Fisken i det røde hav".
Denne starter i midten, mens de andre utøverne er i
det ene friområdet. Disse roper ut: "Fisken i det røde hav,
hvilken farge må vi ha for å komme over". "Fisken" roper
ut en farge og alle som har denne fargen synlig på seg, kan
gå fritt over til den andre siden. Alle de andre må unngå å
bli tatt på veien over. De som er tatt, er ute av leken. Bytt
hvem som skal være "fisk" etter hvert.
Variasjon:
• De som blir fanget blir sammen med fisken i midten, og leken fortsetter til alle er tatt.
Kongen befaler/ fargekongen:
En deltaker er konge og står ved ene veggen. Resten av barna stiller seg bak en strek/ motsatt
side av hallen. Før leken settes i gang, må deltakerne bli enige om hvilke dyreskritt og lengder
de opererer med, og hvordan de utføres. Dyreskrittene kan være:
• Museskritt = en fotlengde.
• Elefantskritt = så langt som man kan strekke seg.
• Harehopp = hoppe forover med begge bena osv.
Kongen står hele tiden med ryggen til de andre, mens de står på linje bak streken.
Kongen sier for eksempel: ” Kongen befaler at de som har noe rødt på seg går to museskritt
frem.” Alle som har noe rødt på seg, går da to skritt frem. Slik fortsetter leken med alle farger
og dyreskritt. Den som kommer først frem til kongen og tatt han/hun på skulderen, får være
konge neste gang.

LEKER OG AKTIVITETER MED UTSTYR
Bil og garasje:
Utstyr: Erteposer
Ungene går sammen to og to. Parene stiller seg i ring slik at den ene står med ansiktet inn i
ringen, og den andre bak med ansiktet samme vei. De som er innerst i ringen er biler, de ytterste
er garasjer. Inne i ringen legger instruktøren en ertepose eller annen liten gjenstand. Leken
starter ved at bilen rygger ut gjennom garasjen (som står skrevende). Bilen skal så kjøre en
runde rundt hele ringen av garasjer og kjøre inn gjennom egen garasje for å forsøke å nå det
som ligger i sentrum av ringen. Etter dette bytter ungene på rollen bil / garasje.
Variasjoner:
• Det samme, men nå skal garasjene bevege seg rundt – det blir vanskeligere å finne sin
garasje.
• Flere erteposer i midten (1 mindre enn det er par). Den som blir sist gjennom garasjen
og ikke får tak i en ertepose er ute av leken. En ertepose fjernes for hver runde, slik at
det står igjen kun 1 vinner til slutt.
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FAABERG IDRETTSLAg
- IDRETTSSKOLEN -

Hvem er borte?:
Utstyr: Musikk og 1 teppe/laken.
Deltakerne er spredd rundt i rommet. I det samme musikken høres, skal de danse og hoppe
omkring. Plutselig stopper musikken, og alle kaster seg ned på gulvet, og lukker igjen øynene.
NB: Ikke lov å titte! Instruktøren legger ett teppe, laken eller lignende over en av deltakerne.
Deretter er det om å gjøre å finne ut hvem som mangler!
Kaos:
Utstyr: Erteposer
Hallen deles i 2 like store deler, bruk f.eks hoppetau eller benker til skillevegg mellom lagene.
Gruppen deles i 2 lag som fordeles på hver sin banehalvdel, og alle får utdelt 1-2 erteposer
hver. Alle skal prøve å bli kvitt erteposene på sin banehalvdel ved å kaste dem over på
motsatt side. Etter 2 minutter avblåses runden, og man teler opp for å se hvilket lag som vant.
Postkasseleken:
Utstyr: Erteposer og tilgang til ribbevegg,
Fin også som stafettøvelse der både fin- og grovmotorikk blir trent.
Alle erteposene holdes samlet på ett sted (i en boks e.l), noen meter fra ribbeveggen. Antall
erteposer etter antall deltakere. Førstemann på hvert lag får ta en pose, løper til ribbeveggen,
klatrer opp og slipper ned erteposen fra toppen og bak ribbeveggen (ned i postkassa). Deretter
klatrer deltakeren ned igjen og løper tilbake for å veksle med nestemann, som henter seg
ertepose og gjør samme samme prosedyre. Når alle har levert erteposen sin skal de samles inn
igjen, en og en for hver veksling.
Variasjon: I stedet for at deltakerne løper og henter erteposen, kan de måtte føre den oppover
bak ribbeveggen mens de klatrer opp. Da må de føre den til toppen før de kan ta posen i
hånda, klatre ned igjen, putte posen i boksen og veksler med nestemann.
Hent skatten:
Utstyr: Erteposer, kasse og evt. rockeringer
Midt på gulvet plasseres en kasse med erteposer.
Lagene skal stå i soner et visst antall meter fra kassen (bruk rockering e.l). På signal fra
instruktøren løper alle fram mot midten og henter med seg en skatt, for så å ta den med hjem
(obs: bare 1 skatt pr. runde!) Leken fortsetter til alle skattene er hentet. Hvilket lag hentet flest?
Ved juleavslutning e.l, kan twist eller annet innpakket godteri være en fin avslutning på økta.
Ballongleken:
Utstyr: Ballonger og snøre (lurt å ha forberedt på forhånd, eller at noen av de voksne bidrar
med å blåse ballonger mens ungene driver med annen aktivitet)
Hver deltaker får en ballong festet til beinet med snøre, evt. èn ballong på hvert bein.
Leken går ut på å prøve å sprekke de andres ballong, uten at ens egen blir sprekt. De som får
sine ballonger ødelagt er ute av leken.
Nappe hale:
Utstyr: Tøystykker, hoppetau e.l som brukes som hale, festes godt synlig i bukselinningen.
Det er om å gjøre å stjele flest mulig haler fra de andre ved å «nappe» dem ut av buksa på dem.
Haler som stjeles kan man henge rundt halsen/holde i hånda, men man skal alltid ha èn hale bak
i buksa (med unntak av de som har fått frastjålet sin hale).
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FAABERG IDRETTSLAg
- IDRETTSSKOLEN STAFETTER:
Ved inndeling av lag til stafetter må man være bevisst at ungene skal ha et så høyt aktivitetsnivå
som mulig. Det er derfor ofte en fordel at man har mange lag, og få deltakere på hvert lag, i
stedet for at det bare er 2 lag og mange deltakere på hvert lag. Jo flere deltakere det er på laget,
desto mindre aktivitet blir det på den enkelte.
Krypestafett:
Gruppa deles opp i to eller flere lag. Alle strå på rekker. Førstemann tar opp ballen og sender
den over hodet til nestemann, som sender den videre (over hodet). Dette gjør de helt bak til
bakerste mann på rekka. Denne kryper med ballen gjennom beina på alle sammen. Når han
kommer fremst, sender han ballen over hodet, osv. Når alle har kommet seg gjennom "løypa"
er de ferdige.
Variasjon:
• Stafetten kan også gjennomføres slik at ballen går over hodet på førstemann, mellom
beina på andremann, over hodet på tredjemann osv.
Tunellstafett:
1) Del inn gruppa i 2 eller flere lag. Førstemann
på rekka sender ballen gjennom beina til alle
sammen, helt bak til sistemann. Denne tar opp
ballen og løper forbi alle og stiller seg fremst. Han
sender så ballen bakover gjennom bena til den
som nå står bakerst, som tar den opp, løper forbi
alle og stiller seg fremst. Stafetten er ferdig når
alle sammen har sendt ballen gjennom, og den
som startet står fremst med ballen i hendene. Det
er viktig at hele laget flytter ett hakk bak når
bakerste mann løper fram med ballen.
2) To eller flere lag. Alle stiller seg på rekke med beina ut. En står foran rekka og sender ballen
gjennom beina på førstemann. Andremann tar den opp og kaster den tilbake. Så sender
førstemann ballen igjen, og tredjemann tar den opp og kaster den tilbake. Fortsetter slik helt til
bakerste mann før ballen. Han tar den opp og løper fram med ballen og stiller seg først. Laget
som først har gått hele runden vinner.
Trillebår og gartner:
Del deltakerne opp i par (evt. 3 på lag) og lager trillebår. For de minste kan det være enklere å
være tre, slik at de to som holder hvert sitt ben på den som er trillebår.
Lagene ”triller” en viss strekning, før man bytter plass.
NB! Viktig at de(n) som triller holder godt inne på låret, slik at svai rygg unngås.
Slalåmvariant:
Del gruppen inn i 2 – 3 lag, og sett ut 5 – 10 markører pr. lag.
På signal skal førstemann løpe slalåm mellom markørene, faller en markør må denne settes
opp igjen før deltakeren kan løpe videre.
Denne type stafett kan brukes ved vanlig løp, men også med føring av ball.
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FAABERG IDRETTSLAg
- IDRETTSSKOLEN Enkel stafettvariant:
På signal skal førstemann løpe en viss strekning og tilbake til nestemann på laget.
Veksling forgår ved et klapp på skuldra eller for eksempel tar over en ertepose eller lignende
Løp og hent stafett:
Den første deltakeren på laget har fire baller/ erteposer som skal legges ut på fire streker i
gymsalen. Andremann på laget skal hente inn tingene og gi dette til tredjemann som skal igjen
legge ut tingene osv.
Varianter:
• Tingene skal legges og hentes inn en og en.
• Antall runder.
Erteposestafett:
Lagene får hver sin ertepose. Førstemann plasserer erteposen på hodet, på signal løper elevene
en viss strekning og tilbake. Stafettpinnen går videre ved at nestemann plasserer erteposen på
hodet og løper.
Skosalat/ skostafett:
Alle deltakerne tar av seg skoene og legger de i
en stor haug midt på gulvet. Instruktøren blander
skoene godt. På signal skal førstemann på hvert
av lagene løpe fram og finne sine sko.
Deretter tar elevene på seg skoene. Vekslingen
skjer ved at elevene klapper nestemann på
skulderen. Det laget hvor deltakerne først har
funnet alle skoene sine og passert mållinjen har
vunnet.
Variant:
• Alle skoene ligger spredt utover gymsalen.
Svimmelstafett:
Løp fra den ene siden av gymsalen og over til den andre.
På den andre siden skal handa settes ned på en kjegle og det skal løpes 7 – 10 ganger rundt
kjegle. Løp deretter sik-sak mellom erteposer tilbake igjen før det veksles med nestemann.
Potetløp
Førstemann på laget får utdelt skje og potet (evt. liten
ball, og skal så løpe en viss strekning og tilbake uten å
miste poteten. Mister man poteten må man plukke den
opp og plassere den på skjeen igjen før man kan fortsette.
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ØVELSER MED DIVERSE UTSTYR
Fallskjerm:
Fallskjermlek er utgangspunkt for mange gruppeaktiviteter som er nyttige for barns motoriske
utvikling. Fallskjermlek er morsomt, annerledes, spennende og attraktivt. Fallskjerm er et godt
redskap der man ønsker oppgaver som fremmer samarbeid, og er en fin og litt roligere aktivitet
som kan brukes som avslutning på økta.

Øvelser med å heve og senke skjermen:
• Heve og senke skjermen rytmisk med markerte bevegelser
• Når skjermen er oppe løper annenhver deltaker slalåm mellom de som holder skjermen
• Når skjermen er oppe bytter man plass på tvers
• Når skjermen er oppe løper noen inn i midten og rygger ut igjen
• Når skjermen er helt på toppen slipper alle samtidig. Alle setter seg så i ringen og venter
på at fallskjermen daler
• Når skjermen er helt på toppen slipper alle samtidig. Alle bytter plass før skjermen daler
• Når skjermen er helt på toppen trekkes den ned bak ryggen på hver deltaker. Alle setter
seg inne i «teltet»
• Alle mot alle - 4-5 baller i skjermen, alle prøver å få ballen ut på motsatt side og holde
den inne på sin egen side.
• Rullegolf – prøve å få ballen ned i midthullet så fort som mulig

Lage telt

Holde ballen oppi

Heve opp

Senke ned

Løpe med skjermen:
• Løpe karusell – løpe i rytme, hinke, hippe, sidelengs, indianerhopp etc.
• Som over, men i tillegg bevege skjermen opp og ned.
• Løpe lengda på hallen. De fremste holder skjermen høyt, de bakerste lavt. Når alle løper
i raskt tempo slipper alle skjermen. Hva skjer da?
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FAABERG IDRETTSLAg
- IDRETTSSKOLEN Erteposer:
Erteposer er veldig fine for å trene motorikk, og de er lettere å kaste og ta i mot enn for eksempel
en ball. Den spretter ikke, og triller heller ikke vekk. Øvelser med erteposer kan brukes både
som enkeltøvelser, til stafett og som del av hinderløype/ sirkeltrening. Se under kapittelet "leker
og aktiviteter med utstyr" for ulike gruppeleker der erteposer kan benyttes.
Bevegelser med ertepose:
• På hodet: Gå eller flytt på deg mens du balanserer erteposen på hodet. Prøv å sette deg
ned og reise deg igjen uten å miste posen.
• Mellom beina: Klem fast erteposen mellom beina og gå/ hopp/ løp uten å miste den.
• Kasteøvelser:
o Kast posen i lufta og ta i mot med begge hender, deretter med èn hånd.
o Kast med èn hånd, ta i mot med den andre.
o Kast posen høyt, se om du rekker å sette deg ned og reise deg igjen før du tar i
mot.
o Kast erteposen foran deg, løp etter og ta i mot.
Ballaktiviteter kan være en utfordring, og det er ikke alltid lett å opprettholde struktur. Det kan
allikevel være et godt supplement til andre aktiviteter og til de større barna. Øvelser med ball
er fint for trening av teknikk, motorikk og kroppsbeherskelse.

Ball (enkeltvis):
• Kaste ball i kurv
• Sparke ball i mål
• Kaste ball i lufta, klapp i hendene og ta i mot
• Kaste ballen i lufta, snu seg en runde rundt og ta i mot
• Føring av ball mellom kjegler
Hoppetau:
• Hoppe ved å slenge tauet rundt egen kropp
• Legg tauet dobbelt, sving mens du hopper over
• Hold tauet i begge hender, hva klarer du å gjøre?
(se bilde)
• Løft tauet fra bakken med tærne eller beina
• Tautrekk: Dra partneren via tau over en strek
• Prøve å hoppe tau sammen, to og to
• Prøve å sveive tauet to ganger pr. hopp
Rockering:
• Bruk ringen som hoppetau
• La ringen snurre rundt magen, armen e.l
• Kast ringen opp i lufte og ta imot
• Trill ringen og løp om kapp med den
• Trill ringer til hverandre
• Legg ringer på gulvet og lag hoppe, hinke og løpeløyper
• Trill ringen med rotasjon mot deg, slik at den kommer
tilbake
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Gymbenk:
Øvelser med benk gjør det enkelt å variere vanskelighetsgrad, med benkebredde, høyde over
bakken og eventuelt underlagets stabilitet. Benken kan benyttes med bredside opp, smal side
opp, settes på ustabilt underslag som en tjukkas, eller på skrå oppover mot en ribbevegg.
Benk stående horisontalt:
• Løpe rundt i hallen på signal skal man sette seg på benken
• Ligge på magen og dra seg over med armene
• Gå forlengs/ baklengs over benken
• Harehopp med hendene på benken
• Slalåmhopp fra side til side over benken
• Balansere over benk med hindringer (ball, eske o.l)
Benk i skråstilling:
• Ligge på magen og trekke seg opp
• Gå opp benken og over i ribbevegg
• Gå opp i ribbevegg og skli ned benken

PARØVELSER
Med erteposer:
To og to er sammen og kaster til hverandre.
• Bruk begge hender eller prøv med bare en hånd.
• Varier avstanden mellom paret, og om de skal kaste høyt eller lavt.
• Paret må være i sidelengs bevegelse mens de kaster til hverandre.
• Paret må stå tett sammen med erteposen mellom seg. De skal så bevege seg sidelengs,
mens de har plassert erteposen mellom hverandres mager, rompe, hode eller armer.
Med ball (gjerne myke baller):
Stående øvelser:
• Trille ball til hverandre
• Kaste ball til hverandre
• Sprette ball til hverandre
• Begge holder i ballen. Dra eller skyve (husk rett rygg!)
• Ha ballen mellom dere (varier hvor på kroppen). Gå rundt i salen (uten å hjelpe til med
hendene).
• Kast til hverandre med en eller begge hender. Kast på forskjellige måter, med eller uten
stuss, over hodet, mellom bena etc.
• Nikk ballen til hverandre.
• Tomanns-sisten med skumball (ikke kast etter hodet!).
Sittende øvelser:
• Rygg mot rygg: lever ballen over hodet, evt. ved hjelp av bena.
• Sitt mot hverandre: send/ trill ballen til hverandre, kast på ulike måter.
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HINDERLØYPE/ SIRKELTRENING
Hinderløype er alltid veldig populært, både for
de yngste og de eldste deltakerne. Det er en
flott måte å få trent balanse og motorikk på, da
det ofte er store variasjoner på hva barna klarer.
Se tips på neste side til hva slags øvelser en
hinderløype kan bestå av. OBS: Hvis noen
poster er vanskelige eller krever litt mer tilsyn
fra voksne, få hjelp av noen av de andre til å
passe på.
Vis fram til barna hva de skal gjøre på de
forskjellige postene, og la dem begynne på
forskjellige steder – da unngår man mye kø og
opphopning av deltakere på enkelte poster.
Hjelp dem og oppmuntre underveis, det er
alltid gøy når de mestrer noe nytt.

Tips til utstyr ved hinderløype:
• Bukk
• Tjukkas
• Gymmatter
• Hoppetau
• Rockeringer
• Erteposer/ myke baller
• Gymbenker, evt. stoler
• Balanseklosser
• Utstyr til hinder
• Klatretau fra taket
• Ribbevegg
• Bøtter, evt. basketmål/ bandymål
• Hoppedyr kan også brukes som hinder

Hinder:
Hinder kan settes opp i mange forskjellige
varianter, og Idrettslaget har flere typer
kjegler, sokler, stenger og ringer som kan
benyttes. Tenk variasjon, med hindere som
både skal hoppes over (i forskjellige høyder),
krypes under, eller klatres gjennom, se bilder.
Også stoler kan benyttes som hinder, både til
å klatre over eller krype under.
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Erteposer:
Erteposer er et fint hjelpemiddel for flere aktiviteter i en hinderløype.
De kan benyttes til å kaste på blink, i bøtte eller lignende, eller til
øvelser der barna skal balansere på benk med ertepose på hodet.
Ertepose kan også brukes som markører til å løpe slalom mellom.

Balanse:
Balansetrening er et viktig element i en hinderløype, og balansetrening er grunnleggende for
barn i utvikling. Både elvestein, balansemur og gymbenk kan benyttes til balanseøvelser.
Benken kan settes opp ned, da blir det smalere flate å balansere på.

Turn og bevegelse:
Stupe kråke (forlengs og bakleng), rulle rundt, slå hjul, rocke med rockering, hoppe med
hoppetau, slenge seg i tau fra turnbukk og ned på tjukkas er fine øvelser som kan inngå i ei
hinderløype. Bruk tjukkas og gymmatter etter behov. Det er kjekt med gymmatter der man skal
stupe kråke, for å gi barna et mykere underlag. Det går også an å legge to matter oppå hverandre.
OBS: Ved bruk av turnbukken der barna skal få klatre opp og slenge seg fra tau over til tjukkas,
bør det være en voksen som passer på pga. klemfare for fingrer og unngå at noen ramler ned.
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AKTIVITETER PÅ SKI
Målet med skileik er å tilegne seg grunnleggende skiteknikker. I skileiken skal ungene ha det
morsomt, og helsemessig har de aller fleste barn godt av aktiviteter i frisk luft. Skiaktiviteter
gir store utfordringer når det gjelder utviklinga av balanseevnen, som er en motorisk ferdighet
som betyr mye for den tekniske utviklinga på ski, og for så vidt også i alle idretter.
AKTIVITETER PÅ FLATMARK

Ballongsprekker’n:
Alle fester en ballong til ankelen/leggen. Alle mot alle. Det er
om å gjøre å sprekke de andres ballonger, samtidig som alle
må passe på sin egen ballong. Den siste som står igjen med
hel ballong har vunnet. Husk å ha med nok ballonger!
Troll og stein:
Trollene har sisten, og de som blir tatt blir til stein må sette
seg ned. De andre befrir steinene ved at de ”sklir” over dem
med en ski på hver side.
Sisten:
Avgrens et flatt område. Sistenleker på ski bør gjennomføres uten staver. En eller to har sisten.
De som blir tatt blir fri igjen ved at de andre gir dem en klem, tar dem på skulderen, krabber
mellom beina deres osv. Varier underveis. Tell hvor mange som er tatt uten å ha blitt befridd
etter f.eks. to minutter. De neste som har sisten prøver å slå rekorden.
Sykehussisten:
De som blir tatt er ute av leken og må dyttes av de andre til et avgrenset område - “sykehuset.”
Når de kommer dit er de fri og kan delta igjen.
Stiv heks:
Avgrens et område. Del inn i par som holder hverandre i hendene. Ett par er heks og skal prøve
å ta de andre på samme måte som i vanlig sistenlek. De som blir tatt må stille seg opp og danne
en portal med armene. De blir fri igjen når et annet par passerer gjennom deres portal. Hvis
leken gjennomføres enkeltvis, stiller de som er tatt av heksen seg opp med beina fra hverandre.
De blir fri når en annen kryper mellom beina deres.
Hest og kjerre:
To og to går sammen, en foran og en bak. Bruk
staver eller tau. Lag ulike rundløyper som hest og
kjerre skal gjennom. Kan også gjennomføres i
ulike stafetter.
Rev og hare:
Tegn en startstrek, og en mållinje 15-20 meter bortenfor. Alle har hvert sitt spor. To plukkes ut
til å være rever, og starter 8-10 meter bak de andre. De som blir tatt igjen før de krysser
mållinjen, blir harer.
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Gå rundt staver:
Alle setter ned stavene sine inne på området. Det gjelder å skøyte seg rundt stavene uten å
komme borti dem. Kan kombineres med alle sistenvariantene!
Snipp og snapp:
Del inn i par, Snipp og Snapp. Tegn en strek i snøen midt på et
stort flatt område. Marker to frilinjer parallelt med midtstreken
på hver side av denne. Viktig med stor plass å bevege seg på.
Barna plasserer seg langs midtstreken. Snippene på den ene
siden, Snappene på den andre. Parene skal stå, sitte eller ligge
rett overfor hverandre. Hold god avstand til sidemann, slik at
det er plass til å snu skiene og skøyte i full fart. Den som leder
leken står ved enden av streken og roper Snipp, Snapp eller
Snute. Ropes Snipp skal alle snippene prøve å nå sin frilinje
uten å bli tatt av sin Snapp-partner. Poeng til alle Snipper som
klarer det, og poeng til alle Snapper som tar igjen sin Snipp.
Ropes Snapp er det motsatt. Ved Snute skal ingen løpe og det
er om å gjøre å stå/ sitte/ ligge stille. Hvert par konkurrerer seg imellom om å samle flest poeng.
Rødt lys:
Avgrens et område, ca. 20-30 meter langt, med startstrek og målstrek. En deltaker står ved
målstreken som rødt lys. De andre stiller seg opp langs startstreken. Det gjelder å komme først
til målstreken uten å bli sett i bevegelse. Alle starter likt. Rødt lys står med ryggen til og roper
en, to tre, rødt lys og snur seg rundt. Da gjelder det å fryse til is. De som blir oppdaget i
bevegelse av rødt lys, må tilbake til startstreken. Kan lekes med og uten staver, på én ski,
baklengs osv.
Nappe hale:
Bruk det dere har tilgjengelig som hale: merkebånd, markørvester, skjerf o.l. Fest halen bak i
bukselinningen. Alle skøyter rundt i et avgrenset område. Det gjelder å kapre så mange haler
som mulig innenfor en gitt tid, og samtidig beholde sin egen. Kaprede haler festes bak i
linningen sammen med ens egen.
Variant:
• Klesklyper på buksebeinet. Om å gjøre å stjele så mange klesklyper som mulig på f.eks.
to minutter. Stjålne klesklyper festes også på buksebeinet. Kun lov å ta én klesklype om
gangen.
Treff blinken:
Aktiviteter basert på skiskytternes konkurranseform er
morsomt og spennende. I stedet for kuler og gevær er det
bare å bruke fantasien! Som blink kan brukes bøtter,
grytelokk, ballonger, rokkeringer, sirkler i snøen.
Kasteredskaper kan være skistaver, spyd, snøballer,
baller, erteposer, freesbee, plastflasker, kvister, kongler.
Tips: Hvis postene er ubemannet, kan det være lurt å feste en hyssing til kasteredskapene slik
at de kan dras tilbake.
16

FAABERG IDRETTSLAg
- IDRETTSSKOLEN Nøttesamler’n:
Del inn i to lag og to baner. Lagene står på hver sin bane bak en strek. ”Nøttene” legges i midten,
enten spredt eller i en haug. Bruk det dere har tilgjengelig: klesklyper, votter, baller, erteposer,
kvister o.l. Om å gjøre å samle flest nøtter i løpet av en viss tid eller til haugen er tom. Kun én
gjenstand pr. tur. Nøttene legges bak startlinjen på egen banehalvdel.
variant: lagene stjeler nøtter fra hverandre. Begge lag starter med like mange gjenstander i hvert
sitt avgrensede område. Deltakerne må hente så mye de klarer fra motstanderens haug. Kun én
gjenstand av gangen. Følg ellers reglene som nevnt ovenfor

Sangleker:
Barna synger mens de er i bevegelse. Sangleik er sosialt passer fint sammen med innlæring av
grunnleggende skiteknikker. Kan også brukes som oppvarmingsøvelser. Sanger som Slå på
ring, Ta den ring og Bro, bro brille er populære i sangleik.
Blekksprutløype:
Legg en løype i tre, fire slynger.
Slyngene (blekksprutarmene) kan legges rundt en bygning,
opp en bakke, rundt et tre osv. Ved stafetter kan enten hver
slynge eller hele runden være en etappe. Opprett stasjoner
med morsomme oppgaver underveis.
Flateslalom:
Det beste er å lage en rundløype, 50-100 meter fra start til
mål. Den bør ikke være for traversert, slik at barna kan skøyte
gjennom portene med god fart. Sett portene med ca. 6-8
meters mellomrom og legg inn 6-8 svinger. Portene kan
markeres med staver, staur o.l. Legg opp til individuelle
runder, parløp eller stafetter. Med og uten staver.
Parstafetter:
Del inn i par. Avgrens et område med startstrek og snustrek. Parene skal bevege seg så raskt
som mulig fra start til snustrek og tilbake. De får ulike bevegelsesoppgaver for hver etappe, og
skal selv finne individuelle løsninger på de ulike oppgavene:
• fire ski, ingen staver eller fire ski, to staver
• tre ski, tre staver eller tre ski, ingen staver
• to ski, ingen staver
• føttene bundet sammen med skjerf
• gå forlengs, baklengs eller sidelengs
• en sitter på huk, den andre dytter bak ved å skøyte
• den ene er blind (skjerf for øynene), den andre dytter bak
• den ene går baklengs, den andre forlengs
Bestekompis-stafett:
To og to går sammen. Den ene tar av seg venstreskien, den andre høyreskien. De binder sammen
skibeina sine med skjerf eller tau, og sparker fra med den frie foten - sparkstøttingsteknikk. La
gjerne parene øve litt på samspillet før stafetten.
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Putte i bøtte-stafett:
Avgrens et område med startstrek og et strekk på 50-100 meter. To, tre på hvert lag. To bøtter
pr. lag, en halvveis og en ved enden av strekket. Fyll bøtte 1 med gjenstander - baller, snøballer,
erteposer o.l.
Deltakerne skøyter til bøtte 1 og plukker med seg en gjenstand, legger den i bøtte 2 og skøyter
tilbake til startstreken igjen for veksling. Når alt er flyttet til bøtte 2, skal de flyttes tilbake til
bøtte 1. Første lag med full bøtte 1 vinner.

Stafett med variasjoner:
Avgrens et område og lag en 60-70 meter lang
etappe. Del gjerne inn i mange lag med få på
hvert lag. Gi ulike oppgaver til hver etappe.
Alle på laget bør gjennom alle oppgavene én
gang hver. Alternative etappeoppgaver:
• med/uten staver
• dobbeldans/enkeldans
• med én ski og én stav
(variasjon: med motsatt bein og arm
• med én ski og to staver
(variasjon: med motsatt bein)
Åttetallsløype:
Åttetallet er en fin løypefasong som gir morsomme og intime aktiviteter. Pass på å lage åttetallet
stort nok, slik at deltakerne får fart på skiene. Varier øvelsene. En og en i løypa, flere i løypa
samtidig, forfølgelsesritt to og to eller flere samtidig. Gå med og uten staver, gjerne baklengs!
Til stafetter kan det være best med to løyper.
Rundløype:
Lag en rundløype med ulike oppgaver og aktiviteter underveis:
• slalåm mellom kjegler, 10–12 svinger
• rockeringer for hoftearbeid, 3 x 20 ganger
• svingløype i åttetall, to runder
• staking 20-50 meter
• bøtte og ballputting
• skiskyting (snøball i rokkeringer)
• gli på et bein-etappe
• gå baklengs-etappe
• bevege seg under portal/ staur-etappe
Rundløypa kan gjennomføres på ulike måter:
• på tid, prøv å slå egen tid i neste runde
• så mange runder som mulig innen et visst tidsrom
• på idealtid
• to og to går sammen og leker hermegåsa underveis
• forfølgelsesritt, start i hver ende - en blind, en ledsager
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Gi oppgaver underveis i løypa:
• gå uten staver
• gå et lite parti baklengs
• gå et lite parti alene i blinde
• hvor langt kan du gli etter fem fraspark?
• prøv å gli så mye som mulig
• bruk kun stavene, helt parallelle og stive bein
• legg en tennisball i hvert spor, hvor langt og hvor fort kan du skyve den foran deg med
skituppene?
AKTIVITETSLØYPER
Aktivitetsløyper med poster og praktiske oppgaver underveis kan motivere barna til å bevege
seg rundt i terrenget. Det være seg i nærmiljøet, på fjellet, i et skileikområde, i en lysløype eller
i et alpinanlegg. I tillegg til å postene kan løypa ha elementer som hopp, kuler og staup,
svingløype, langrennsdel osv, velg morsomme aktiviteter etter alder på deltakerne.
Aktivitetsløyper egner seg best for gjennomføring i grupper.
Nyttig utstyr:
• merkebånd/ granbar
• staur/porter/ kjegler
• rockeringer/ bøtter
• tau/ hoppetau/ hyssing
• markeringsbånd/ vester
• plastballer/ freesbee
• plastlommer
• papir og blyant
• kart/ kompass
• startnummer/ diplomer
Forslag til oppgaver ved postene:
• skyte på blink, stille eller i fart
• skøyteetappe, hente flest erteposer på tid
• lage en skirap/ et skidikt/ et skistev
• lage en snøskulptur
• kjøre en hinderløype på tid
• hoppe lengst
• stå lengst på én ski. ulendt terreng
• snurre rundt flaska og kaste på blink
• gåter, rebuser, anagrammer mm
• quiz om skisport, skiløpere og/ eller mer allmenngyldige temaer
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For barn som ikke er drevne i bakker, er det viktig med en gradvis tilnærming. Det skal være
utfordrende, men ikke for vanskelig.
Hoppbakke:
Mål med hoppbakke i skileik er at alle skal kunne oppleve mestring og at alle skal ha noe å
strekke seg etter. La barna tilnærme seg hoppet etter hvor trygge de er på kjøring i bakke:
• liten fart, gli over hoppet til litt større fart og gli over hoppet
• kjør i sittestilling nedover en slak bakke
• liten fart, sittestilling, reis deg opp på hoppet, gli over
• liten fart, gli over hoppet i sittestilling
• sittestilling, liten fart, sats på hoppet
• tilpass farten, sats mer og mer og prøv å hoppe litt lenger for hver gang
• liten fart, ikke sats, sett nedslag, prøv å stå
• større sats, gli over hoppet, sett nedslag
Tips å huske på ved bygging av hoppbakke:
• Jevn, slak overgang fra tilløp til hopp.
• Hoppet bør være flatt og 2 - 3 m langt.
• Bakken bør ha kul og overgang.
• Kul og overgang må ha slake kurver (for å unngå unødige balanseproblem og slag når
en faller).
• Bakken må ha en slik helningsvinkel i forhold til hoppet at landingsvinkelen blir liten.
• Bør ha dypt styrende spor i hele tilløpet.
• Et godt sted å starte fra og et flatt utrenn.
Kuleløype/ humpebane:
Ei kuleløype er en sammenhengende og langstrakt bakke med
avrundede, store kuler. Kulene kan ha både regelmessig og
uregelmessig form. For barn er det stor mestringsglede i å
klare flere og flere humper før de ramler, og med nok øving
vil de fleste klare å stå hele kuleløypa gjennom.

Orgeltramp:
Orgeltramp er populært blant ungene. Utfordringen med orgeltrampen
er at innerkantene har lett for å bli nedtråkket. Dette kan til en viss grad
unngås hvis man forskyver kulene inn i staupområdet med ca. 20 cm.
Man unngår da at sporet blir liggende helt i kantene p kulen. Dersom
snøen er løs kan en enkel orgeltramp lages slik: Renn først et spor med
god avstand mellom skiene. Gå deretter gjennom sporet og trykk skia
kraftig ned, vekselvis høyre og venstre, der staupene skal være. Gå lett
over stedene der kulene skal være. I en slik orgeltramp vil
høydeforskjellen mellom kul og staup være relativt liten, og en avstand
mellom kulene på 1,5 skilengde kan passe.
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LANGRENNSCROSS
Langrennscross er en inspirerende konkurranseform for barn og unge. Løyper og arena fylles
med teknisk krevende utfordringer. Langrennscross er gøy! Det motiverer og inspirerer barna,
og skaper grunnlag for utvikling av tekniske skiferdigheter og skiglede.
Konkurransen foregår i en rundløype lagt i variert terreng og består av mange ulike elementer.
Langrennscross egner seg både for sprint, distanse, stafett, tomannsstafett osv.
En god langrennscrossløype byr på mange morsomme og utfordrende oppgaver!
Bruk terrenget til å skape variasjon!

Forslag til elementer:
• Orgeltramp, kuler og staup, bølgefelt, store bølger.
• Doserte og krappe svinger, hindringer, flate partier.
• Fiskebeinsbakke/hoppende padling.
• Portaler, baklengsport/
• rygge gjennom port.
• Slalåm/portalslalåm.
• Hopp, seriehopp.
• Bobsving.
• Ballkast.
• Ekstra svinger på stadion.
Bruk fantasien! Langrennscross skal være gøy. Det finnes ikke noe fasitsvar på hvordan en god
langrennscrossløype skal se ut.
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Det er fullt mulig å ha ren frileik i bassenget. Hvis ungene får bruke det utstyret som er
tilgjengelig er de som regel flinke til å aktivisere seg selv, og aktivitetene er som regel
"fornuftige" – de har en trenings-/ vanntilvenningseffekt.
Som instruktør må man påse at alle holder seg i
aktivitet, og evt. aktivisere de som er passive. Man
må også passe på at leken ikke går for langt for de
mest aktive. Under står det nevnt noen eksempler
på leker som fint kan benyttes i basseng for å få
litt andre aktiviteter inn i badinga.
Epler og pærer:
Ungene grupperes i en eller flere ringer avhengig av antall. Alle synger: ”epler og pærer de
vokser på trærne, når de blir modne så faller de ned, 1-2-3”. Et av målene er at ungene dukker
under når vi kommer til tallet 3 i teksten.
Fisken i garnet:
Alle deltakerne stiller opp i en ring og holder hverandre i hendene. En person er i midten, og
hans oppgave er å komme seg ut av sirkelen. Skjer ved at han enten må dykke eller svømme
over.
Slangen:
Gruppa deles inn i 2 lag. Hvert lag stiller opp på hver sin rekke i en slangeform ved å ta livtak
rundt personen foran. Førstemann i slangen på lag A skal forsøke å berøre sistemann i slangen
hos lag B, samtidig som førstemann i rekken hos lag B skal prøve seg på sistemann i rekka hos
lag A.
Haien og oppdrettslaksen:
Deltakerne stiller seg opp i en ring som en laksemære. På utsiden står det en hai, og inne i ringen
befinner det seg en oppdrettslaks. Haien skal forsøke å få tak i laksen, mens de andre deltakerne
skal forske å forhindre dette. Laksen kan være utenfor nettet.
Haien kommer, hauk og due, stiv heks, katt og mus, rekkesisten, parsisten (to og to holder
sammen med håndfatning og gir fra seg sisten til neste par), sisten med frisoner (fri under vann
eller ved å dukke opp i rokkeringer). Forklaring på lekene står lengre opp i instruksjonsboka.
Vannpolo, 5-trekksregelen, vannbasket ("tilnærmet" basketkurv på hver ende av bassenget),
holde feltet rent, ballsisten. De fleste andre ball-leker egner seg også i vann. Beskrivelse av
ballekene står under eget kapittel.
Dykke/ pusteøvelser:
• Krype gjennom en rockering som strå på høykant i bassenget. Ringen senkes gradvis
lenger og lenger ned i vannet.
• Holde rockeringen vannrett –den andre skal dukke opp i ringen.
• Leke båt; en holder den andre rundt livet og er motor, den andre er båt og blåser ned i
vannet.
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En holder fram fingrene, den andre dukker og teller, ser og kjenner.
Hilse på hverandre under vannet.
Dykk mellom beina på hverandre
Pumpa; en går ned når den andre går opp, blåse. Kan være 2 og 2, eller 4 og 4.
Den ene finner stortåa til den andre.
Ta opp gjenstander fra bunnen.

Framdrift/ flyteøvelser:
• Flyte mens en holder seg fast i kanten, trappa e.l. - En går og den andre henger etter med
feste rundt livet, strake armer og haka ned i vannet.
• Flyte med plate - flyte på ryggen med plata under hodet
• Hoppe framover i vannet.
• Prøve å gli gjennom en rockering / gjennom beina på en annen (evt. voksen).
• Sparke fra ved kanten og prøv å gli et stykke i vannet (eventuelt mot et mål i vannet,
som en gjenstand eller partner).
Kilder:
• http://www.gymtroll.no/wp-content/uploads/2013/12/Ovelsesutvalg-for-bruk-ibarneidrettskoler.pdf
• https://aktivitetskassen.no/
• http://aktivitetsbanken.no/ski/ovelser/
• https://www.slideserve.com/sana/grunnoppbygging-allidrettstrening
• https://www.klubben.no
• «Aktiviteter i sal» - Aktivitetshefte fra Oppland Idrettskrets, 2000
• «Gøy på ski!» - Aktivitetshefte fra Barnas skiklubb/ Norges Skiforbund
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