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Alle kan have brug for inspiration til at igangsætte aktiviteter 

og lege – eller hjælp til at huske aktivitetsøvelser/lege, som 

man allerede kender. 

Dette aktivitetshæfte har til formål at hjælpe dig som far fra 

Fædrene på banen-projektet (og alle andre interesserede) 

med let at igangsætte aktivitetsøvelser/lege sammen med dit 

barn.  

Aktivitetsøvelserne/legene er blevet anvendt i forskellige 

byområder med Fædrene på banen, så den enkelte far ikke 

nødvendigvis kender alle øvelser. 

Hæftet kan både følges slavisk som en opskrift eller fungere 

som inspiration til nye aktivitetsøvelser/lege.

Målet er, at fædrene lettere kan huske og igangsætte nogle 

af de aktivitetsøvelser/lege, som de er blevet præsenteret for i 

Fædrene på banen-projektet.

God fornøjelse! 

Forord
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Antal deltagere:

 � 4-10 personer pr. bane. 

Legen/aktivitetens formål:

 � Det gælder om at fange hinandens haler og ikke miste sin 

egen.

 � Spillerne træner deres kredsløb, bevægelsesmønstre og 

accepterer at få taget sin hale. 

 � Alle er med hele tiden, uanset om man har en hale eller ej.

Legen/aktivitetens fremgangsmåde:

 �  Alle får en overtrækstrøje, en klud eller lign. og sætter den i 

buksekanten som en hale. 

 �  Nu gælder det om at fange hinandens haler. Det er alle 

mod alle.

 �  Hvis man har fanget en hale, sætter man den i bukserne og 

løber videre. 

Tip: Legen kan med fordel leges i ca. 2 min ad gangen med 

en kort pause imellem, så intensiteten er høj undervejs.

Haletagfat

Regler:

Man skal bevæge sig inden for det afgrænsede område. 

Hvis en spiller presses af en modspiller til at træde udenfor 

området, skal man aflevere sin trøje til denne modspiller.

Hvis en spiller stjæler en trøje, skal spilleren med det samme 

sætte overtrækstrøjen fast i buksekanten, og derefter er spil-

leren med igen.

Alle kan hele tiden fange, uanset om man har en overtræks-

trøje eller ej.

Roller: 

 �  Spilstyreren: 

 - Sørger for, at alle spillere sætter en overtrækstrøje i  

 buksekanten, så den hænger som en synlig hale.

 - Holder styr på tiden og afgrænser et område – og tilpas 

 ser områdets størrelse undervejs.  

 �  Spillerne:

 - Skal fange en overtrækstrøje og samtidig undgå at miste  

 deres egen overtrækstrøje.

Sted:

Kan leges på et afgrænset område indendørs og udendørs.

Man kan bruge et naturligt afgrænset område fx målfeltet på 

en fodboldbane eller en halv streetbane.
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Labyrinten – Kan I finde den 
usynlige/hemmelige vej?

Antal deltagere:

 �  3-10 personer pr. bane. 

Legen/aktivitetens formål:

 �  Det gælder om, at holdet gennemskuer vejen til den anden 

side. Hele holdet skal igennem. 

 �  Det er tilladt at hjælpe sine holdkammerater ved at fortælle 

dem hvilken vej, der er den rigtige. 

Legens/aktivitetens fremgangsmåde:

 �  Hele holdet starter ved startlinjen.

 �  En person ad gangen fra holdet træder ud på banen. Perso-

nen placerer sig i et felt og afventer spilstyreren. Personen 

må fortsætte indtil han/hun træder på et kryds.

 �  Spilstyreren siger kun noget, hvis personen træder på et 

kryds. Hvis det er et kryds, siger spilstyreren "bum", og per-

sonen på banen går bag i køen og næste i rækken starter. 

Regler:

Det er kun tilladt at gå til højre/venstre eller frem/tilbage. 

Det er ikke tilladt at hoppe et felt over.

Roller: 

 �  Spilstyreren: 

 - Denne person vælger en rute, som kun han/hun kan se,  

 og styrer spillet.  

 �  Holdet:

 - Resten af deltagerne stiller sig som et hold på den ene  

 side af banen. 

Sted:

 �  Kan både leges indendørs og udendørs.

 �  En bane med eksempelvis 6x6 eller 5x5 felter optegnes 

med kridt eller afmærkes med kegletoppe.

 �  Hvert felt skal være stort nok til at en deltager kan stå inde 

i feltet med begge fødder.
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Spilleplade til ’Labyrinten’ 5 x 5 
felter – Skabelon

Startlinje

Mållinje

Spilleplade til ’Labyrinten’ 5 x 5 
felter – Skabelon

Startlinje

Mållinje
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Spilleplade til ’Labyrinten’ 5 x 5 
felter – Eksempel

Startlinje

Mållinje
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Smørklat

Antal deltagere:

 � 3-10 personer pr. bane. 

Legen/aktivitetens formål:

 �  Det handler for de to spillere i yderfelterne om at spiller 

bolden mellem hinanden, uden at spillerne i midten fanger 

bolden.

Lege/aktivitetens fremgangsmåde:

 �  Banen opdeles i tre felter, én spiller i hvert yderfelt og 

resten af spillerne placeres i midterfeltet. 

 �  En person i hvert af de store felter spiller bolden frem og 

tilbage mellem hinanden, så bolden ryger gennem det 

midterste felt.

 �  Resten af deltagerne står i det midterste felt og skal forsøge 

at få fat på bolden. 

 �  Når en deltager fra det midterste felt får fat i bolden eller 

blot rører den, bytter personen med den spiller, som spar-

kede bolden.

Regler:

Inden spillet starter aftales om fangerne må bruge hænder til 

at fange bolden.

Alle spillere skal blive i det felt, som de er placeret i.

Roller: 

 �  Spillerne 

 - 1 spiller (barn) i hvert af de to yderfelter.

 - Resten af spillerne (børnene) placerer sig i midterfeltet og  

 skal fange bolden. 

 � Spilstyrer::

 Ved behov kan en far hjælpe børnene med at udvælge de  

 to børn, som starter i yderfelterne.   

Sted:

 �  Kan både leges indendørs og udendørs.

 �  Kræver et område på ca. 5 x 10 meter på tværs af streetba-

nen – den præcise størrelse afhænger af antal deltagere.

 �  En fodboldbane fx en streetfodboldbane på et afmærket 

område. 
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Stafet med en fodbold

Antal deltagere:

 �  6-20 personer  

Legen/aktivitetens formål:

 �  At bruge sin kreativitet til at gennemføre banen

 �  At gøre sig umage 

Legen/aktivitetens fremgangsmåde:

 �  Der skal være minimum 2 hold á minimum 3 deltagere 

 �  En spiller fra holdet udfører en fodboldteknisk øvelse, 

imens de går/løber ud, rundt om keglen og tilbage igen 

 �  Når spilleren har udført øvelsen, skal spillerens fod røre 

ved næste spillers fod

 �  Det er nu næste spillers tur til at gå/løbe rundt om keglen 

og tilbage igen 

 �  Når spilleren har udført øvelsen, skal spillerens fod røre 

ved næste spillers fod 

 �  Sådan forsættes øvelsen, indtil alle har gået/løbet rundt om 

keglen

Regler:

Det vindende hold er det hold, som hurtigst har haft alle spil-

lere til at udføre øvelsen 

Det handler ikke kun om at vinde, men også om at udføre 

øvelsen korrekt 

Roller: 

 �  Spilstyreren: 

 - Sørger for, at inddele deltagerne i to lige store hold

 - Laver en stafet-bane ved at stille kegler op i et afgræn- 

 set område 

 �  Spillerne 

 - Udfører en fodboldteknisk øvelse, imens de går/løber fra  

 én kegle til en anden kegle

Sted:

 �  Kan både leges indendørs og udendørs, på et større om-

råde, hvor man kan løbe uden at støde på forhindringer, fx 

en fodboldbane, græsplæne eller skolegård 

 �  Opstil en bane på 10-20 meter. Sæt en kegle i hver ende, 

så spillerne har et punkt at lave øvelsen hen til. 

 �  Øvelsen kræver én fodbold og ét keglesæt pr. hold

Forslag til fodboldtekniske øvelser: 

 �  Drible med bolden: bolden placeres på jorden og bliver 

sparket (driblet) hele vejen  

 �  Bolden placeres mellem benene: Alle spillerne skal ud 

og runde keglen, mens de har bolden siddende mellem 

benene. Det er tilladt at gå, løbe og hoppe med bolden, så 

længe bolden ikke rammer jorden

 �  Jonglere med bolden: Bolden skal holdes i luften enten ved 

brug af fødder, knæ, hoved eller andre kropsdele. Mister 

man bolden, samles den op, og man fortsætter derfra, hvor 

man mistede bolden. 
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1000 mål

Antal deltagere:

 �  2-10 personer pr. bane 

Legen/aktivitetens formål:

 �  Det skal være sjovt, og spillerne er hele tiden i bevægelse 

 �  Spillerne træner boldkontrol og præcision

 �  Det gælder om at finde et passende tempo, så spilleren 

både har kontrol over bolden og scorer så mange mål som 

muligt

 �  Den enkelte spiller kæmper mod sine tidligere præstationer 

fremfor mod andre, som måske er meget bedre end spil-

leren selv

 �  Det er således en sjov øvelse, uanset hvor god spilleren er 

til fodbold 

Legen/aktivitetens fremgangsmåde:

 �  Alle spillere har en bold hver. Spilstyreren sætter øvelsen i 

gang og starter tiden

 �  Alle spillere skal score mål på et valgfrit mål og skal score 

så mange mål som muligt på den afsatte tid

 �  Spillerne skal selv tælle, hvor mange mål de scorer

 �  Når tiden er gået, stopper alle spillere op og fortæller spil-

styreren, hvor mange mål de hver især har scoret

 �  Efter en kort pause gælder det nu for hver spiller om at 

score flere mål end spilleren selv scorede i første runde

Regler:

Spillerne kan score mål fra begge sider af keglemålet

Dog må samme spiller ikke score mål på det samme mål to 

gange i træk 

Roller: 

 �  Spilstyreren: 

 - Opsætter 5 små keglemål (ca. 1 meter i bredde) godt  

 fordelt på det afgrænsede område

 - Sørger for, at alle spillere har hver sin bold 

 - Styrer hvor langt tid, spillerne har til at score mål og siger  

 start/stop  

 �  Spillerne:

 - Har hver sin bold og skal trille bolden igennem et mål og  

 videre til det næste mål

Sted:

 �  Kan både leges indendørs og udendørs

 �  Et afgrænset område, som er tilpasset antallet deltagere. 

Fx en halv streetbane eller et målfelt på en 11-mandsfod-

boldbane, hvis man er ca. 10 aktive personer
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Om Fædrene 
på banen-projektet:

Projektstøtte og 
samarbejdspartnere:

I Fædrene på banen bruger vi idræt og bevægelse som mid-

del til at sikre stærke idrætsfællesskaber for fædre og børn, 

hvor fædrene selv bidrager til udviklingen af aktiviteter og 

afviklingen af træningen. Det henvender sig primært til fædre 

og deres børn i alderen 6-10 år i almene boligområder.

 �  Fædrene og deres børn oplever, at de får et større netværk 

i lokalområdet.

 �  Fædrene bliver bedre til at skabe aktiviteter for og med 

deres børn.

 �  Fædrene bliver frivillige eller aktive i en forening eller i et 

idrætsfællesskab.

Se mere www.dgi.dk/fpb

Fædrene på banen er støttet af Trygfonden og er et 3-årigt ud-

viklingsprojekt. Projektperioden er blevet forlænget med fire 

måneder som følger af Corona-situationen i Danmark og løber 

derfor frem til 31. januar 2021. DGI Storkøbenhavn har stået for 

projektledelsen og samarbejdet med lokale foreninger, kom-

muner og boligsociale aktører i hvert område. 

Amager: Fædregruppen Amagerbro, Amagerbro Helhedsplan, Partnerskabet Urbanplanen og Teknik- og Miljøforvaltningen - 

Københavns Kommune.

Sjælør: Fritidscenter Indre Valby og SSP-Københavns Kommune

Stolpehøj: Gentofte-Vangede Idrætsforening (GVI), SSP-Gentofte Kommune og Fritid-Gentofte Kommune

Ryparken: Boldklubben Skjold, FSB-Mere end en bolig og Ryparken Vores Kvarter.

Tak til alle involverede aktører i projektet og en særlig tak til Trygfonden for den 
økonomiske støtte og dermed muliggørelsen af dette projekt.

Storkøbenhavn
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