MISSION 1

Transportér lasten til skibet
Historien
Hugger-Hanne og Bomber-Bo har nu fundet alle materialer, så de kan komme på jagt
efter skatten. De mangler dog at laste skibet med alle deres sværd, kanoner, træben
og papegøjer. Al last står på strandbredden, men de skal have transporteret det ud i
skibet. Lasten til hele turen er meget større, end de havde regnet med, så nu har de
brug for netop din hjælp til at få den lastet.
Hjælp Bomber-Bo, Hugger-Hanne og hele besætningen med at laste skibet.
Aktiviteten
Børnene står på en række med én meters afstand imellem hinanden.
Alle boldene ligger i den ene ende af rækken, og på signal fra kaptajnen skal alle
boldene transporteres op i den anden ende. Bold nummer to sættes først i gang, når
bold nummer et er i mål.
Mulighed for variation:
• Skal række bolden over hovedet på personen foran sig
• Skal række bolden mellem benene
• Skal række bolden skiftevis til højre og venstre
• Skal aflevere/trille til næste barn
• Kun fantasien sætter grænser
Alternativt kasteredskab
Overtrækstrøjer, papirkugler, bløde skumbolde, sammenrullede strømper, sammenrullede håndklæder, bordtennisbolde eller balloner.
Ca. aktivitetstid
15-20 minutter
Illustration

Formål
At skabe boldfortrolighed og samarbejde.
Fokus
• Samarbejde mellem børnene
• Skabe fortrolighed med bolden
Differentiering
• Der kan være forskellige afstande mellem børnene, alt afhængigt af deres individuelle niveau.
Missionsopsætning
• En lang række
• Alle boldene
• Alle børnene
• Se illustration
Vær opmærksom på
• Sørg for at tilpasse afstanden mellem børnene, så det tilsigter niveauet
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MISSION 2
Ryd dækket

Historien
Skibet er nu lastet med alle tænkelige ting, som skal benyttes på rejsen. Hugger-Hanne og Bomber-Bo er klar til at drage på eventyr efter en meget udsøgt og
sjælden skat. Før de og besætningen kan sejle ud på det store blå hav, skal dækket
ryddes. Hjælp dem med at rydde op på dækket.
Aktiviteten
Lav to lige store arealer, som støder op mod hinanden. Arealerne repræsenterer henholdsvis Hugger-Hannes og Bomber-Bos sørøverskibe.
Fordel på hvert sørøverskib lige mange bløde kasteredskaber. På kaptajnens signal
rydder børnene nu op på sørøverskibene ved at trille/kaste de bløde genstande over
på de andres sørøvers skib. Oprydningen stopper, når kaptajnen giver signal igen.
Overvej om rollen som kaptajn kan udføres af et barn.
Alternativt kasteredskab
Overtrækstrøjer, papirkugler, papirfly, bløde skumbolde, sammenrullede strømper,
sammenrullede håndklæder, bordtennisbolde eller balloner.
Ca. aktivitetstid
15-20 minutter

Illustration

Formål
Denne mission har til opgave at give børnene så mange muligheder for at trille eller
kaste bløde genstande så mange gange som overhovedet muligt. Det skal være
med til at nedbryde angsten for at være til stede i et rum, hvor der kastes med genstande. De bløde genstande har til hensigt at tilgodese de idrætsusikre børn, så de
får mulighed for at deltage på lige fod med alle andre.
Fokus
• Sørg for at holde børnene i gang så meget som overhovedet muligt
• Hav gerne rigtig mange genstande på gulvet
Differentiering
• Kaptajnen kan råbe ordrer ind på dækket til, hvordan børnene skal transportere
boldene/redskaberne, f.eks.:
• Krabbegang med bolden på maven
• Skubbe bolden med panden/hovedet
• Bruge albuen
• Have bolden mellem fødderne og hoppe som snøvsen
• Hvis børnene føler sig sikre, kan det være en mulighed at benytte sig af streethåndbolde eller skumbolde. Så kan nogle af børnene kaste boldene.
• Man kan lade de idrætssikre børn blive på den forreste eller bagerste halvdel
af deres eget område, således at de idrætsusikre børn kan færdes i et ”sikkert”
område. Disse områder kan man skifte imellem, så når kaptajnen råber ”skift”, så
byttes der zone.
Missionsopsætning
• To hold – mulighed for mange børn i aktion på samme tid
• Hav gerne dobbelt så mange bløde genstande i spil, som der er børn
Vær opmærksom på
• Start gerne med at børnene blot triller eller kaster genstandene langs jorden
• Sørg for at aktivitetsniveauet er for alle
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MISSION 3

Skyd kokosnødder

Historien
Hugger-Hanne, Bomber-Bo og besætningen er nu sejlet. Efter dækket på skibet blev
ryddet og gjort rent, er Hugger-Hanne, Bomber-Bo og besætningen sejlet afsted mod
den udsøgte og sjældne skat. Efter flere timers sejlads opdager besætningen, at Hugger-Hanne og Bomber-Bo har glemt mad til rejsen. De er derfor nødt til at sejle ind til
den nærmeste ø for at samle kokosnødder. Hjælp dem med at skyde med kanonerne
efter kokosnødderne.
Aktiviteten
Opfør en motorikbane, hvor der er opstillet flere motoriske forhindringer undervejs.
I hver sin ende af banen opstilles store og/eller små kokosnødder (kegler), som skal
skydes ned med kanonerne (boldene). Keglerne kan opstilles inde i et mål, såvel som
at de kan placeres ovenpå målets overligger.
Banen kan gennemføres af flere børn på samme tid. Lav gerne banen med flere forskellige forhindringer, og brug evt. egen fantasi til andre mulige udfordringer. Illustrationen er et bud på, hvordan en skudbane kan se ud. Alternativt kan rekvisitter,
der er til rådighed, benyttes i stedet.
Banen kan gennemføres rigtig mange gange. Når øvelsen har været i gang i ca. 10
minutter, kan banen udøves i modsatte retning end hidtil.
Alternativt kasteredskab
Bløde skumbolde, papirkugler, sammenrullede strømper eller sammenrullede håndklæder.
Ca. aktivitetstid
15-20 minutter
Illustration
Hinke
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Formål
Denne aktivitet giver hvert enkelt barn mulighed for at gennemføre forhindringerne
i dets eget tempo og på dets egen måde.
Øvelsen fordrer rigtig mange bevægelser, som bruges i håndbold, og mest af alt kan
den give sved på panden, imens der stiftes bekendtskab med selve kastet af en bold.
Fokus
• Sørg for at børnene får erfaringer med mange grovmotoriske bevægelser i gennemførelsen af skudbanen og stadig opretholder et nogenlunde højt aktivitetsniveau. Fokus skal være på korrekt udførelse fremfor antallet af gentagelser.
• Sørg for at alle har mulighed for at gennemføre banen
Differentiering
• Giv børnene mulighed for at overhale hinanden. Det kan f.eks. være overhalingsbaner på nogle udvalgte forhindringer.
• Overhalingsbanen kan f.eks. indeholde følgende løbeudfordringer:
• Høje knæløftninger
• Baglænsløb
• Hælspark
• Gadedrengeløb
• For de idrætssikre børn kan det være en fordel at give dem flere eller sværere
forhindringer undervejs, såvel som at de idrætsusikre børn skal have mulighed
for at udføre opgaver, hvor kravet tilsigter hver enkelte barns niveau, f.eks.:
• Kaste med modsatte arm
• Kaste med begge hænder
• Lave et hopskud
• Udføre banen baglæns
• Udføre banen som en sørøver:
• Stift træben
• Have en klo (strømpe) på den ene hånd
• Have en klap for øjet
Missionsopsætning
• Rullemadras, kegler, hulahopringe og snor til balance
Vær opmærksom på
• At børnene holder afstand og giver plads til hinanden
• Benyt gerne overhalingsbaner for at imødekomme dette
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MISSION 4

Bekæmp rotter på dækket
Historien
Bomber-Bo og Hugger-Hanne har nu fået fyldt skibet op med kokosnødder, og sat
kursen mod en ægte skatteø. Det er en ø, som ligger utroligt godt gemt væk, men den
kan give dem selv og deres besætning uendelig rigdom. I deres mange måneders søgen mod skatteøen, har der indfundet sig rotter på dækket. Det er nu jeres opgave at
skyde rotterne af dækket med kokosnødderne.
Aktiviteten
Del 1:
Inddel børnene i par af to. Hvert par skal
bruge en kokosnød (bold) og en rotte (kegle).
Placér parrene overfor hinanden med
en rotte imellem sig. På kaptajnens signal, skal børnene skyde efter rotten. Der
skydes skiftevis efter rotten.
Hvis rotten rammes, løber børnene hen
og stiller den straks tilbage på dens
oprindelige plads.

Del 2:
Nu er rotterne ramt, og kastet over bord.
Nu skal kokosnødderne tilbage i de åbne
tønder.
Alle har en kokosnød og står bag en
fælles markering, hvor de skal forsøge
at kaste kokosnødderne tilbage i tønden.
Tønden kan være en balje, et mål, en
skraldespand en hulahopring, etc.

Øvelsen kan laves på tid, indtil parrene
har ramt rotten fem, ti, femten eller tyve
gange.
Alternativt kasteredskab
Bløde skumbolde, papirkugler, sammenrullede strømper eller sammenrullede håndklæder.
Ca. aktivitetstid
15-20 minutter
Del 1

Illustration
Snor
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Del 2
Snor

Formål
Missionen har til formål at give børnene så mange kast som overhovedet muligt,
men samtidig også øve præcisionsskud.
Fokus
• Sørg for at hvert par har flow i øvelsen
• Der er fokus på at have mange gentagelser og ikke korrektheden i udførelsen
Differentiering
• Lav gerne individuel afstand til rotten
• Der kan kastes med ærteposer i stedet for bolde
• Brug forskellige slags rotter (kegler) i forskellige størrelser for at udfordre
børnene
Missionsopsætning
Del 1:
• Børnene er sammen to og to
• Hvert par har én bold og én kegle
• + illustration
Del 2:
• Alle børn står bag en markering
• Alle børn har én bold hver
• Der skydes efter en balje, et mål, hulahopring, etc.
• + illustration
Vær opmærksom på
• At parrene har afstand til hinanden, så de mindst muligt forstyrrer hinanden
• At når rotten er skudt væk, rejses den op hurtigst muligt og placeres straks mellem børnene

Hugger-Hanne

Bomber-Bo

håndbold
i skolen

MISSION 5

Fang de magiske haler
Historien
Hugger-Hanne og Bomber-Bo er netop ankommet til den ægte skatteø, hvor den
lokale befolkning vogter over skatten. Befolkningen vogter på øen med deres magiske haler. Netop disse haler giver adgang til skattekammeret. Det er nu jeres opgave
at fange de magiske haler. Hvis det lykkes, vil den lokale befolkning føre jer til uendelig rigdom.
Aktiviteten
2/3 af alle børnene (A) placerer en overtrækstrøje (magisk hale) i deres bukser. Den magiske hale skal placeres ved
lænd/bagdel, så størstedelen af trøjen stikker ud, således det er muligt få
fanget sin hale.
Den sidste 1/3 af børnene (B) har ingen hale, men holder derimod en bold i
hånden. Bold skal IKKE kastes, men blot
holdes i hånden undervejs. Børnene må
gerne skifte boldhånd.
Nu går øvelsen ud på, at børnene (B) med
bolden skal fange de andre børn (A) med
halerne. En hale fanges ved at trække
den op af bukserne.
Når en hale er fanget fra A, afleverer B
sin bold til A, hvorefter B placerer halen i
sine bukser. Så har de netop byttet roller.
Legen starter og stopper på signal fra
kaptajnen.
Alternativt kasteredskab
Papirkugler, skumbolde,
sammenrullede strømper
eller sammenrullede
håndklæder.
Ca. aktivitetstid
15-20 minutter

Efter 15 minutters leg giver det adgang
til skatten.
Variation:
Når en hale fanges, ”dør” vedkommende
og går udenfor legen, hvor der kan laves
boldfortrolighedsøvelser:
• Kast bolden højt op i luften og se, hvor
mange gange du kan klappe, inden
bolden gribes igen
• Kast en bold op ad væggen og grib den
igen. Gentag gerne ti, tyve eller tredive gange
• Lægge bolden på ens håndryg og se,
om den kan balancere der.
• Stille sig i bredstående og trille bolden
i 8-taller mellem sine egne ben
• Føre bolden rundt om livet på sig selv
• Sidde ned og trille bolden til en makker
• Ligge på maven og trille bolden til en
makker
Illustration

Formål
At give børnene rigtig mange frie bevægelser på gulvet.
Fokus
• Sørg for at give børnene mulighed for at starte med afstand til hinanden, således
at alle starter på samme vilkår.
• Sørg for at alle børn er i aktivitet
Differentiering
• Hvis de idrætsusikre hele tiden får taget sin hale, kan de med fordel have flere
”liv”, således at det først er 2. eller 3. gang, at de får taget der hale, at den skal
transporteres til kaptajnen.
Missionsopsætning
• A’erne har en overtrækstrøje i bukserne
Vær opmærksom på
• Der kan ofte forekomme snyd i denne leg. Hold gerne øje med om det går til efter
reglerne
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MISSION 6
Find skatten

Historien
Hugger-Hanne og Bomber-Bo har samlet alle de fortryllede haler og skal nu
finde vej ind til skatten. For at komme helt ind til uendelig rigdom skal porten
skydes ind. Det gælder om at være lydløs som en sørøverkat, hurtig som den
hårdeste vind og snu som en havrotte.
Hjælp med at skyde porten ind.

Aktiviteten
Hvert barn har en bold.
Lav en skudbane, hvor der er en port (mål) i hver sin ende af banen. Opstil
f.eks. følgende bevægelsesopgaver undervejs:
• Løbe slalom mellem kegler
• Gå på en streg/balancebom
• Kolbøtter på rullemadras
• Kravle igennem tunnel
• Hinke mellem kegler eller springe i firkanter
• Kun fantasien sætter grænser
Stil kegler op eller hæng trøjer op inde i portene (målene), som børnene kan
skyde efter. Skudbanen kan afvikles mange gange i træk og kan efter ca. 10
minutter laves i modsatte retning.

Alternativt kasteredskab
Bløde skumbolde, papirkugler, sammenrullede strømper, sammenrullede
håndklæder eller bordtennisbolde.
Ca. aktivitetstid
15-20 minutter
Illustration
Balancebom
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Formål
At motivere børnene til at bevæge sig og kaste med bold eller andet mod mål.
Fokus
• Lad børnene have et højt aktivitetsniveau men sørg for at deres bevægelser er
med kvalitet
Differentiering
• I stedet for kolbøtter kan børnene blot lægge sig ned og trille som en blyant
• Lav ”overhalingsbaner” nogle steder på skudbanen
Missionsopsætning
• Se illustration
Vær opmærksom på
• At børnene enten har sko eller bare tæer, da risikoen for at glide på gulvet iført
strømpesokker kan være rigtig stor
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