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ALDERSGRUPPE: -, - og --årige.

OVERTALSSPIL  vs. :

Der sættes kegler op til en firkant på x meter. Der stil-
les  små mål fordelt på hver af de  kanter. Der spilles  mod 
 (overtal). De  blå spillere skal holde bolden i egne rækker 
mens de to røde skal forsøge at erobre bolden. Når bolden 
erobres skal rød spiller forsøge at drible bolden i et af de  
mål. Ved erobring og scoring skifter spillerne, og der fortsæt-
tes med to nye bolderobrere.

VARIATION: Spillet kan også spilles uden mål hvor der blot 
skiftes spillere ved bolderobring.

PROGRESSION: Alt efter niveau og aldersgruppe kan spillet 
variere i antalsfordeling og spilareal. For de øvede kan varia-
tionen være  mod . Jo højere niveau, jo mindre areal kan der 
spilles på.

FOKUS: Det boldbesiddende hold skal forsøge at flytte bol-
den fra spiller til spiller over midten, med bolden langs jor-
den. Fokus på det bolderobrende hold, er at der skal lægges 
et moderat pres på boldholderen og forsøge at erobre bolden 
ved at kommme imellem afleveringerne.

ALDERSGRUPPE: -, - og --årige.

OVERTALSSPIL  vs.  med  jokere:

Der sættes kegler op til en firkant på x meter. De  jokere 
(røde spillere) stiller sig på hver sin linje overfor hinanden. Jo-
kerne er sammen med det boldbesiddende hold. Bolden skal 
holdes i egne rækker mens det gule hold (erobrerne) skal for-
søge at få fat i bolden. Når bolden erobres af det gule hold, er 
jokerne på hold med dem og spillet fortsætter. 

PROGRESSION: Alt efter niveau og aldersgruppe kan spillet 
variere i antalsfordeling og spilareal. Jo højere niveau, jo min-
dre areal kan der spilles på.

FOKUS: Det boldbesiddende hold skal forsøge at flytte bolden 
fra spiller til spiller over midten med bolden langs jorden. Fo-
kus på det bolderobrende hold, er at der skal lægges et moderat 
pres på boldholderen og forsøge at erobre bolden ved at komm-
me imellem afleveringerne.

Forslag til overtalsspil


