
 

 

 

ØKTPLAN AKTIVITET KOMMENTAR 

Oppvarming 
 
 
15 minutter 

Hauk og due 
Et av barna/ hjelpetrener er 
duemor, en hjelpetrener/barn 
er hauk og resten er 
dueunger.  Duemor stiller 
seg ca. 50 m fra duebarna og 
hauken stiller seg i mellom 
dem. Når duemor kaller på 
barna skal barna løpe til 
duemor uten å bli tatt av 
hauken. De som blir tatt blir 
hauk. Den dueungen som 
står igjen, vinner. 

 
Eventuelt STIV HEKS 
eller andre øvelser 

Duemor kaller: «Alle mine 
duer kom hjem». Duebarna 
svarer: «Vi tør ikke for 
hauken tar oss». Duemor 
svarer: «Kom allikevel» og 
duebarna løper. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Her bestemmer dere selv! 

Hoveddel   

Øvelse 1: Toget 
 
15 minutter 

Førstemann som er 
lokomotivet i hver gruppe 
løper en runde, kobler så på 
en ”vogn” et annet barn på 
gruppa, slik at de løper to 
(hånd i hånd) i neste runde. 
Koble så en ny vogn for hver 
runde, - helt til stasjonen er 
tom. Når hele toget har løpt 
en runde, kobles lokomotivet 
fra mens de andre fortsetter 
å løpe. Deretter kobles det 
fra en og en vogn til den 
siste er tilbake på stasjonen. 

Øvelse: Lag 3-5 ”stasjoner” 
(grupper på 5-6 barn), og 
barna står på stasjonen- 
Stasjonene markeres med 
kjegler. Kjeglene settes slik 
at det løpes i en rund løype. 

 

Øvelse 2: Stafett 
 
15 minutter 

Stafett: Sikk-sakk gjennom 
kjegler. 

Del inn i 3-5 grupper og sett 
kjeglene slik at de må løpe 
sikk-sakk mellom kjeglene. 
En og en må løpe frem og 
tilbake før neste kan starte. 

 

Kan gjerne bruke en 
pinne/ball/ eller lignende som 
de skal ta med seg gjennom 
kjeglene.. 

Kan variere med å løpe 
sidelengs, baklengs osv. 

Eller løpe to runder hver før 
veksling osv.. 



Avslutning 
 
10 minutter 
 
 

Haien kommer 

Barna deles inn i grupper og 
finner selv et navn på 
gruppen og de blir ropt ut for 
å svømme…. 

Bare fantasien setter 

grenser      

 


