
Active kidz - en god start i klubben 

 

Active kidz - en god start i klubben 
 

1.1.1.1. StjælStjælStjælStjæleeee kegler  kegler  kegler  kegler     
Hvert hold har 5 kegler, som de skal passe på. 
Hvis et hold rammer det andet holds kegler, skal 
de tage dem med tilbage til deres egne kegler. 
Det gælder om at få alle det andet holds kegler. 

    

 

Bane:  15 x 20 

 

Spillere:  6 - 20 

 

Bolde:  1 

 

Kegler:  10 

 

Veste:  3 - 10 

 

Hulahopringe:  
 

www.activekidz.dk 
www.dgi.dk/fodbold/oestjylland 

www.activekidz.dk 
www.dgi.dk/fodbold/oestjylland 

 

Active kidz - en god start i klubben 

 

Active kidz - en god start i klubben 
 

2.2.2.2. Vælte/Vælte/Vælte/Vælte/rejse kegler rejse kegler rejse kegler rejse kegler     
Der spilles 6 mod 6. Det ene hold skal vælte 
kegler. Det andet hold skal rejse dem. Der må 
kun bruges hænder til at vælte/rejse kegler 

    

 

Bane:  20 x 20 m 

 

Spillere:  6 - 20 

 

Bolde:   

 

Kegler:  20 

 

Veste: 3 - 10  

 

Hulahopringe:  
 

www.activekidz.dk 
www.dgi.dk/fodbold/oestjylland 

www.activekidz.dk 
www.dgi.dk/fodbold/oestjylland 

 

 

 



Active kidz - en god start i klubben 

 

Active kidz - en god start i klubben 
 

3.3.3.3. Spil med reglerSpil med reglerSpil med reglerSpil med regler    
Der spilles som en normal fodboldkamp.  
Regler: Spillerne skal i par holde hinanden i 
hånden under hele kampen 

    
    

 

Bane: 25 x 40 m 

 

Spillere: 12 - 18 

 

Bolde: 1 

 

Kegler: 0 

 

Veste: 6 - 9 

 

Hulahopringe: 0  

 

Mål: 2 

www.activekidz.dk 
www.dgi.dk/fodbold/oestjylland 

www.activekidz.dk 
www.dgi.dk/fodbold/oestjylland 

 

  
Active kidz - en god start i klubben 

 

Active kidz - en god start i klubben 
 

4.4.4.4. KongespilKongespilKongespilKongespil    
Spilles som alm. kongespil, men der bruges en 
fodbold til at ramme/vælte kegler. 
Det gælder om at ramme/vælte modstanderens 
kegler og til sidst kongen. Vælter et hold kongen, 
før modstanderens klodser er væltet, taber man 
straks spillet.  

    

Gr. 5 – 8 år 

Bane:  6 x 10 m 

 

Spillere:  6 - 10 

 

Bolde:  1 bold pr. spiller 

 

Kegler:  11 

 

Veste:  0 

 

Hulahopringe: 0 

 

www.activekidz.dk 
www.dgi.dk/fodbold/oestjylland 

www.activekidz.dk 
www.dgi.dk/fodbold/oestjylland 

 

Active kidz - en god start i klubben 

 

Active kidz - en god start i klubben 
 



5.5.5.5. FodboldgolfFodboldgolfFodboldgolfFodboldgolf    
Spilles som “rigtig” golf. Lav 4 – 6 “huller”. 
Hver spiller tæller, hvor mange spark/skud de 
bruger for at få bolden i ”hul”. Bolden skal ligge 
stille, før man må sparke igen. 

    

Gr. 5 - 8 år 

Bane:  15 x 20 

 

Spillere:  6 - 20 

 

Bolde:  1 

 

Kegler:  10 

 

Veste:  3 - 10 

 

Hulahopringe:  
 

www.activekidz.dk 
www.dgi.dk/fodbold/oestjylland 

www.activekidz.dk 
www.dgi.dk/fodbold/oestjylland 

 

Active kidz - en god start i klubben 

 

Active kidz - en god start i klubben

6.6.6.6. Boldkrig Boldkrig Boldkrig Boldkrig     
Hver spiller skal have en bold, og der skal ligge en stor bold på midten af 
banen. Hvert hold skal nu ved hjælp af egne bolde skyde den store bold 
ned bag det andet holds baglinje. Holdene må kun bruge de bolde, der 
ligger bag deres egen baglinje. Træneren sparker bolde på midten af 
banen ud til hvert hold. 

 

Gr. 5 – 8 år 

Bane:  20 x 15 m 

 

Spillere:  6 - 20 

 

Bolde:  6 – 20 + en stor bold

 

Kegler:  4 

 

Veste:  

 

Hulahopringe:  
 

www.activekidz.dk 
www.dgi.dk/fodbold/oestjylland 

Active kidz - en god start i klubben 

 

Active kidz - en god start i klubben 
 



7. KoordinationKoordinationKoordinationKoordination 
A. Hop skiftevis på højre / venstre ben mellem 

hulahopringe. For enden af hulahopringe 
dribler man ud til kegle (2) og tilbage til 
kegle (1) 

B. Hop på samlede ben mellem hulahopringe. 
For enden af hulahopringe dribler man ud 
til kegle (2) og tilbage til kegle (1) 

 

Gr. Alle grupper 

Bane:  

 

Spillere: 6 - 8 

 

Bolde: 4  

 

Kegler: 6  

 

Veste:  

 

Hulahopringe: 14 (7) 

 

Mål:  
 

www.activekidz.dk 
www.dgi.dk/fodbold/oestjylland 

www.activekidz.dk 
www.dgi.dk/fodbold/oestjylland 

 

Active kidz - en god start i klubben 

 

Active kidz - en god start i klubben 
 

8.8.8.8.  Koordination Koordination Koordination Koordination    
A. Løb under forhindring, hop over 

forhindring. Drible mellem kegle 1 og 2. 

B. Hop over forhindring. Drible mellem kegle 

1 og 2. 

    
    

Gr. Alle grupper 

Bane:   

 

Spillere: 6 - 8 

 

Bolde: 4 

 

Kegler/forhindringer: 6/8 

 

Veste:  

 

Hulahopringe:  
 

Mål:  

www.activekidz.dk 
www.dgi.dk/fodbold/oestjylland 

www.activekidz.dk 
www.dgi.dk/fodbold/oestjylland 

 



Active kidz - en god start i klubben 
 

Active kidz - en god start i klubben

9.9.9.9.  Spil med regler Spil med regler Spil med regler Spil med regler    
Der spilles som en normal fodboldkamp.  
    

 

 

Bane: 15 x 20 m 

 

Spillere: 12 - 18 

 

Bolde: 1 

 

Kegler: 0 

 

Veste: 6 - 9 

 

Hulahopringe: 0  

 

Mål: 2 

www.activekidz.dk 
www.dgi.dk/fodbold/oestjylland 

www.activekidz.dk 
www.dgi.dk/fodbold/oestjylland 

 

   

 
10. Skud på fartmåler, jeg har 1 fartmåler med. 

 

 


