
Øverst/nederst
Gå sammen i par, hvor I er no-
genlunde samme størrelse. Sid 
overfor hinanden på en måtte. 
Når legen starter, gælder det om 
at få den anden ned og ligge og 
lægge sig oven på den anden.

Undervejs kan instruktøren 
skifte kommando, så det nu gæl-
der om at være nederst.

Øvelsen får hurtigt puls og 
lydniveau op. Den er en god af-
slutter på en træning.

Rodeotyr
Deltagerne er sammen i par. En 
er tyr, og en er cowboy.

Tyren stiller sig på alle fire på 
en måtte og skal hele tiden have 
hænder og knæ på gulvet. Cow-
boy sætter sig overskrævs på ty-
ren og låser sine fødder om ma-
ven og eventuelt mellem lårene 
på tyren.

Nu gælder det for tyren om 
at vriste cowboyen ned fra sin 
plads – og for cowboyen om at 
blive siddende længst muligt.

Byt plads, når cowboyen fal-
der af eller rør gulvet. 

Rul over hinanden
Holdet deles i to – eventuelt efter 
størrelse, så de største er sammen, 
og de mindste er sammen. Delta-
gerne i hver gruppe lægger sig helt 
tæt ind til hinanden.

Første deltager ruller hen over 
de øvrige. Når vedkommende ligger 
i den anden ende af gruppen, be-
gynder næste deltager at rulle.

Målet er at komme først ned i 
den anden ende med hele holdet. 
Når første hold har nået målet, får 
de kommandoen om at rulle den 
anden vej. På den måde udlignes 
de forskelle, der måtte være i stør-
relse mellem de to hold.

Pladespilleren
Deltagerne opdeles i par – gerne med nogenlunde 
samme vægt/størrelse

Den ene skal stå stabilt på alle fire. Den anden læg-
ger sig på maven oven på den første. Målet er nu at dreje 
360 grader rundt, som en LP-plade uden at røre gulvet.

Den øverste skal bruge en del kræfter og koordinati-
on på at dreje. Den nederste træner stabilitet, udholden-
hed og modstand, fordi den øverste sandsynligvis vil tage 
fat i vedkommendes arme og ben for at kunne rotere.

Fortnite
Sidste mand på måtten vinder!

Hele holdet sidder på en måtte. 
Eventuelt med en større måtte  
nedenunder til at afbøde fald.

Det gælder nu om at være sid-
ste mand på måtten – altså skubbe 
de andre ned. Man skal hele tiden 
sidde enten på numsen eller knæ-
ene og må hverken rejse sig på fød-
derne eller tale sammen undervejs.

Her skal man tilpasse sine kræf-
ter, så man får skubbet de andre 
ned – uden at det gør ondt på dem. 
Man må gerne arbejde sammen, så 
længe man ikke taler sammen.
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