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Idrætsdagsmappe 2018  

I denne idrætsdagsmappe finder I: 

• Vejledning til dagen. 

• Beskrivelse af samtlige discipliner med regler, antal deltagere osv. 

 

Vejledning til idrætsdag 

 

Dagen nærmer sig, hvor vi skal kæmpe, lege, bakke hinanden op, heppe, hygge, grine og meget, 

meget mere............ 

 

Jeres klasse skal dyste mod de andre klasser i samtlige discipliner. Klassen skal derfor inden 

idrætsdagen stille hold til hver disciplin. Antallet af elever pr. hold og diverse krav til 

sammensætningen af holdene står på beskrivelserne af de enkelte discipliner. Hvilke elever der 

deltager på hvilke hold opskrives i klassens holdtilmeldingsskema. Hver elev skal deltage i mindst 4 

discipliner. Dommerne sørger for at nedskrive point for hver disciplin.  Desuden har man mulighed 

for at hente point i NG’s kampbod. 

 

Når dagen er slut, findes to vindere, der offentliggøres ved idrætsdagens afslutning:  

❖ Vinderen af idrætsdagen. Den klasse der gennem dagen har optjent flest point. Der er 

ingen finale. I tilfælde af pointlighed mellem to eller flere klasser bestemmes vinderen ud 

fra følgende kriterier i prioriteret rækkefølge: 

1) Internt opgør (hvis klasserne har dystet i løbet af dagen) 

2) Flest scorede point i finsk rundbold 

3) Lodtrækning 

❖ Vinderen af årets TEAM AWARD. Den klasse der har flottest udklædning og bedste 

kampråb samt overbevisende gennem hele dagen har udvist størst aktivitetsniveau, fairplay, 

forståelse for regler, konstruktiv opbakning, sammenhold, gejst, glæde, dans m.m. 
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Program for dagen:  

Idrætsdagen begynder kl.8.15 i multihallen/fodboldbanen (afhængig af vejret), hvor der vil være 

fælles opvarmning og masser af team-spirit fra klasserne. 

De første kampe går i gang præcis kl. 9.00 og dagen slutter ca. 15:00 efter fælles dans og kåring af 

vindere.  

 

Alle kampe tager 10-15 min. Der er en ny kamp på disciplinerne hvert 15. minut. Hver klasse 

starter en ny kamp hver halve time. 

 

Der er følgende discipliner:  

• fodbold (fodboldbanen) 

• volleyball (beachvolleybanerne) 

• hockey (multihallen) 

• badminton (festsalen) 

• finsk rundbold (fodboldbanen) 

• tovtrækning (ved stenen) 

• kryds og bolle (multihallen) 

• kvintet bordtennis (foyeren).  

• Battle (Idræts Pigesal) 

• NG’s Kampbod med ”skadestue” (Basketbanen ude). 

 

Hvad skal I sørge for? 

1. I skal stille hold til samtlige discipliner i jeres idrætsundervisning. 

2. I skal sørge for at klassen overholder tidsplanen og stiller hold som planlagt på dagen. 

3. Finde tema og kostumer, kampråb, sang, dans og hvad der nu kan øge jeres teamspirit! 

4. I skal lære reglerne at kende i alle discipliner. Nogle af disciplinerne vil I lære i 

idrætsmodulerne op til idrætsdagen.  

Hele skolen introduceres til idrætsdagen på en morgensamling inden idrætsdagen. Desuden vil jeres 

idrætslærer komme med oplysninger i idrætsmodulerne. 

Vi glæder os til en skøn dag fyldt med aktivitet. 

 

Idrætslærerne på Nørre G. 
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STED: På fodboldbanen 

 

HOLD: 12 spillere 

              6 spillere på banen 

              6 udskiftningsspillere 

              Der skal være mindst 4 piger på holdet og deraf mindst 2 på banen. 

 

Udskiftning: Der er tvungen udskiftning. Efter 5 minutter skiftes alle 6 spillere ud. 

 

 

TID: 10 minutter 

 

 

REGLER: Der spilles uden off-side, men med hjørne- og målspark. 

                  Målmanden må gå ud i marken. 

                  Målmanden må parere, men ikke tage med hænder. 

 

 

POINTS: Vunden kamp   20 points 

                 Uafgjort kamp 10 points 

                 Tabt kamp       0 point 

 

 

VIGTIGT: Der spilles i gummisko. Fodboldstøvler er forbudt!! 
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STED: Ved Stenen 

 
Hold: Alle deltager 

 

Tid: Tovtrækningen består af 7 heat. Vinderen er det hold som vinder mindst 4 heat. 

 

Regler: Hver klasse stiller med 8 deltagere i hvert heat. Heraf er mindst 4 piger. Alle elever i 

klassen trækker mindst en gang og højst tre gange. Et heat vindes ved at den røde vimpel på tovets 

midte passerer et markeret punkt på egen banehalvdel.  

Det er ikke tilladt at have fodboldstøvler på under tovtrækningen. 

 

Points:  

Vinder af 4 heat eller mere får 20 points. 

Vinder af 2 eller 3 heat får 10 points. 

Vinder af 1 eller 0 heat får 0 point. 
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STED: Ved fodboldbanen 
   
Hold: HELE KLASSEN! 
Rekvisitter: 6 kegler, 1 volleybold, stopur, papir og blyant 
 
Kampe på tid: 2x 5 minutter (dvs. 1 inde- og 1 udeperiode pr. hold) 
Finsk rundbold er et løbespil, som ledes af to dommere: ’førstedommeren’ er placeret ved første hjørne-
kegle for at sikre, at deltagerne på indeholdet løber den rigtige vej uden om denne samt for at tjekke 
sidelinien og endelig udeholdets afsluttende indløb med bolden (se nedenfor). Den anden dommer er 
placeret i det diagonale hjørne for at kunne se modsatte sidelinie samt baglinien og for at kontrollere, at 
bolden af udeholdet trilles igennem alle ben – også sidstemandens. 
 
SPILLETS REGLER: 
 
INDEHOLDET: 

- Deltagerne er sammen parvis 
- Bolden (volley) slås ud med hånden af den ene spiller (næste gang, parret er inde, er det den anden 

spiller, der skal slå) 
- Efter ’udslåning’ løber parret med det samme - med hinanden i hånden – rundt om alle 4 kegler 
- Pointtælling starter først, når parret har været hele vejen rundt og er tilbage ved indeholdet, som står 

på én lang række - parvist, og som parret løber rundt om. Der gives point for hver ½ omgang, parret 
når rundt. Rækken starter – af sikkerhedsmæssige grunde - ca. 2 m fra den kegle, som udeholdet 
løber bolden ind til. 

- Pointtælling stopper, når dommerens fløjte lyder 
- Næste par går frem for at slå (vigtigt at være hurtigt klar, da der spilles på tid).  
- Bolden må ikke slås ud over sidelinjen mellem keglerne uden først at have ramt jorden inde på 

banen. Den der slår en ’skævert’, skal selv ud og hente bolden og løbe den (ikke kaste) tilbage til 
det næste par i rækken, der skal slå, mens det ’skæve’ par selv går bag rækken. 

- Bolden må gerne være over sidelinjen, hvis den først falder ned bag baglinjen 
- En grebet bold har ingen konsekvenser (andet end at udeholdet hurtigere kan komme i gang med at 

trille) 
 
UDEHOLDET: 
- Den, der får fat på bolden, stiller op med den dér, hvor bolden blev ’fanget’. Resten af holdet stiller 

op bag boldholderen på en række, der er parallel med baglinjen.  Boldholderen skal vende sin 
front, således at rækken ikke går ud over sidelinjen, hvilket generer løberne og også kan give 
anledning til farlige sammenstødssituationer. I det hele taget er det selvfølgelig forbudt at spærre 
vejen for løberne. 

- Hvis bolden er skudt ud bag baglinjen, skal den hentes og løbes tilbage. Rækken laves (af 
sikkerhedsmæssige årsager) midt på banen og parallelt med baglinjen, altså ikke på 
baglinjen. 

- Hvis bolden triller ud over sidelinjen, løbes den tilbage til sidelinjen, hvorfra rækken laves (fra 
sidelinjen og ind på banen – stadig parallelt med baglinjen) 

- Bolden skal trilles gennem alle ben – også sidstemandens -  og alle i rækken skal have samme 
front. Hvis bolden undervejs triller ud til siden, skal den hentes og startes op igen, der hvor 
dommeren udpeger, at den røg uden for rækken. Når bolden er trillet gennem sidstemandens ben, 
løber han/hun ind og lægger bolden pænt ved startkeglen. Bolden skal ligge helt stille med det 
samme ved keglen. I det øjeblik bolden ligger ved keglen, fløjter ’førstedommeren’, hvilket betyder 
at pointtællingen for indeholdet ophører, og næste par går frem for at slå. 

Point: Vunden kamp: 20 points - Uafgjort kamp: 10 points 
                  Tabt kamp: 0 point 
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STED: Foyeren 

 

HOLD: 20 deltagere på hvert hold fordelt på 2 borde, 5 spillere ad gangen med hver sit bat, der 

spilles med én bold. 

Udskiftning efter 5 minutter, pointtælling fortsætter hvor de andre slap. 

 

 

TID:  10 min. 

 

 

REGLER: 5 spillere på hver side af bordtennisbordet. 

Serven overgår til modstander efter 5 server.  

Spillerne kommer frem til bordet efter ”doubleprincippet”(dvs. 1-2-3-4-5-1-2-3.... 

Der tælles points efter bordtennisregler, men fortløbende til tiden udløber. 

 

 

POINTS: Vunden kamp   20 points 

                 Uafgjort kamp 10 points 

                 Tabt kamp       0 point 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBS! Hvis forskellen på holdstørrelserne ml. to kæmpende hold er 6 spillere eller mere, gælder følgende for 
det lille hold: 
Som udehold: Et antal spillere svarende til halvdelen af differencen ml. holdene (ved en diff. på 6 giver det 3 
personer) skal – når bolden er trillet gennem deres ben ved rækkeopstillingen i marken – løbe om bag 
rækken, hvor bolden så igen skal igennem deres ben, inden den kan løbes ind. 
Som indehold: Indeholdets rækkeopstilling skal forlænges med et antal spillere svarende til halvdelen af 
differencen ml. holdene, opstillet én og en bag hinanden bagest i parrækken. 
Disse særregler administreres suverænt af dommerne for at skabe fair konkurrence ml. store og små hold.  
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STED: Multihallen 
 

HOLD: 12 personer, minimum 6 piger. Der deltager 4 elever i hver runde, mindst to piger. 

 

TID: ca. 10 min – antallet af runder afhænger af hurtigheden 

 

REGLER:  I den ene ende af salen er et kvadrat med 9 felter. Et hold fra hver klasse stiller op på 

række ved hver sin kegle i den anden ende af salen. Det gælder om først at få 3 på stribe i kvadratet 

med de ni felter. De to hold som dyster mod hinanden får hver en basketbold og tre farvede bånd. 

Når startsignalet lyder, tager en fra hvert hold et bånd og skal drible med basketbolden ned i den 

anden ende, placere båndet i et af felterne (dvs. oven på en kegle) og drible tilbage. Båndet SKAL 

placeres over/rundt om keglen, ikke lægges ved siden af. På vej ned mod keglerne skal der drejes en 

omgang omkring kroppens lodrette akse samtidig med, at der dribles. Drejningen SKAL altså 

foretages på vej ned mod keglerne. Overholdes dette ikke, tabes runden og modstanderne får point. 

Så snart 1. person er tilbage, må den næste fra holdet drible ned og placere et bånd, som før 

beskrevet. Når de tre bånd er placeret, skal deltagerne på de enkelte hold på skift drible ned og 

flytte et bånd. Det hold, der først får tre på stribe, vinder runden. 

 

 

POINTS: Vunden kamp   20 points 

                 Uafgjort kamp 10 points 

                 Tabt kamp       0 point 

 

 

       
 

 

 

 

     X    0 

    X  

    0    X 
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STED: Multihal 

 

HOLD:  12 spillere, minimum 6 piger 

- 4 på banen 

 

Udskiftning: Tvungen udskiftning af alle 4 spillere efter hvert 4. minut 

                      Der skal hele tiden være mindst 2 piger på banen. 

 

 

TID: 12 minutter 

 

 

REGLER: Der dømmes straffeslag ved: 

- Kropslige tacklinger 

- Høj stav (slaghovedet over hoftehøjde) 

- Staven stikkes mellem benene på modspiller 

 

               Bolde over hoftehøjde må standses med hånden. Bolden skal derefter slippes foran hoften. 

 

               Bolden må standses med foden, men ikke spilles med foden. 

 

 

POINTS: Vunden kamp   20 points 

                 Uafgjort kamp 10 points 

                 Tabt kamp       0 point 
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Volleyball 
Sted: Beachvolleybanerne 

 

Hold: 12 spillere, minimum 6 piger. To hold 

- 4 på banen 

- 2 udskiftningsspillere på hver bane 

- Der skal altid være mindst 2 piger på banen 

Tid: 12 minutter 

 
 

Regler: Almindelige volley-regler. Men: 

- Kun underhåndsserv 

- Efter 5 vundne servebolde bevarer holdet serven, men roterer til ny server 

- Kun grove slagfejl dømmes (suveræn dommerafgørelse) 

 

Point: Vunden kamp: 20 points 

            Uafgjort kamp: 10 points 

            Tabt kamp: 0 point  
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STED: Festsalen 

 

HOLD: 4 mix-doubler (4 herrer og 4 damer). Minimum 1 pige på banen. 

 

 

TID: 10 min 

 

 

REGLER: Grundlæggende spilles der efter de traditionelle badmintonregler med følgende  

                  undtagelser:  

- serveretten skifter side når bolden tabes 

- spillerne i et par har på skift serven, sådan at damen starter med at 

serve og server indtil bolden er tabt. Næste gang parret får 

serveretten er det herrens tur og så fremdeles.  

- Der spilles med running score. 

- den af de to klasser/hold, der vinder flest af de 4 kampe, er vinder 

- er stillingen lige efter de 10 min bliver kampen uafgjort 

 

 

POINTS: Flest vundne kampe giver:     20 points 

                 Uafgjort giver hvert hold:     10 points 

                 Tabt samlet giver:  0 point 
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   Battle 
Sted: Idræts Pigesal 

 

Hold: 12 spillere, minimum 6 piger.  

 

Tid: 10 minutter 

 

Regler: Battle er en organiseret form for indendørs sneboldkamp. De to hold får hver 

sin base med en kegle, der skal beskyttes. Det gælder om at kaste og ramme 

modstanderne med lette bolde. Hver person har to liv. Første gang man bliver ramt, 

holder man sine hænder højt over hovedet og siger ”jeg er ramt” og går tilbage til sit 

holds base. Herefter retter man på sin overtrækstrøje (forklaring følger på 

aktiviteten), så alle kan se man kun har et liv tilbage. Man kan herefter deltage indtil 

man rammes anden gang. Når man rammes anden gang, forlader man banen. Man 

vinder ved at ”dræbe” alle på modstanderholdet eller ved at erobre keglen ved 

modstanderholdets base og transportere den hjem til egen base. Man vinder kun hvis 

begge kegler er på egen basen. Hvis man bliver skudt, når man har en kegle, skal man 

lægge keglen der, hvor man bliver skudt. Herefter kan enhver samle keglen op og 

transportere den til egen base.  

Hvis der ikke er fundet en vinder efter 10 minutter bliver kampen uafgjort. 

 

   
 

 

Point: Vunden kamp: 20 points 

            Uafgjort kamp: 10 points 

            Tabt kamp: 0 point  
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NG-KAMPBOD 
STED: I kantinegården 

 

Man er altid velkommen til at komme ind forbi kampboden for at konkurrere. 

 

Regler: 

- Man konkurrerer 1 mod 1 (med enkelte undtagelser). 
- Man vinder et point til klassen for hver vunden udfordring. 
- Man kan kun vinde Et point i hver konkurrence. Herefter må man finde en 

anden konkurrence. 

 
Her kan udfordres i følgende: 

- Sjippetov  
- Bue og pil 
- Hulahopringe 
- Stylter  
- Frisbee-præcisionskast. 
- Straffekast med basketball 
- Jonglering 
- Jonglering med fodbold 
- Hanekamp 
- Armbrydning 
- Aben i træet 
- Gå på ski 
- Find selv en konkurrence 

 

 

 

 

 

Besøg NG-kampboden hele idrætsdagen. 

Jo flere besøg jo flere point og fedtemærker 

hos idrætslærerne. ☺ 

En klasse kan højst vinde 50 point i alt i 

kampboden. 


