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Innehållsförteckning 

Tilläggen hur ska detta häfte användas? 
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en blandning med de andra övningarna. 
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Friidrottens Grenbeskrivningar

Tresteg
Ett trestegshopp påbörjas med en accelererande ansats. Själva hoppet 
påbörjas med ett avstamp och sedan ett enbenshopp, för att avslutas med ett 
långt steg (mångsteg) och uthopp i gropen. Rytmen är viktig (höger-höger-
vänster eller vänster-vänster-höger). Hoppen sker med hela foten och höga 
knän för att få kraft i fotisättningarna. Laddningen i gropen sker på båda 
fötterna eller på rumpan. 

Höjdhopp
Höjdhopps ansatsen ska löpas i en J-formad båge. I de tre sista stegen av 
ansatsen ska frekvensen öka. Upphoppet sker med den fot som är ytterst från 
mattan. Benet närmast ribben är pendelben och sträcks uppåt med ett 
spetsigt knä.  

De två vanligaste hopp stilarna är flopp - och saxhopp. Upphoppet i 
flopphopp påbörjas med en vridning för att huvudet och rygg ska komma 
först över ribban. Hoppet är som en båge över ribban. Landningen sker på 
skulderbladen. Saxhoppet är en pendling mellan benen och landningen sker 
på fötterna. 

Kula 
Skillnaden på att stöta och kasta är att i en stöt går kulan rakt framåt från 
halsen. Ett kast är att, ta bort kulan från halsen och sedan kasta den. Kulan 
ska därför vila mot halsen och armbågen får gärna vara uppåt. Den främre 
armen ska sikta framåt. Fötterna ska vara parallella med sidan framåt. 

 
Det bakre benet ska vara böjt, och tyngden ska ligga på det benet. 
Kraftinsattsen ska komma i ordningen ben - höft - skuldra - arm - hand. Så 
mycket som möjligt var kraften ska komma ifrån benen. 
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Slägga 

En slägga greppas med den dominanta 
handen först och sedan den andra handen 
ovanpå. 
  
Uppställningen för släggkast: ryggen mot 
utkast riktningen, båda fötterna parallellt. 
Benen ska vara lite lätt böjda. Kastet börjar 
med tre försvängar, då snurras släggan först 
mot och över vänster axel om man är 
högerhänt, och höger axel om man är 
vänsterhänt. Snurren sker över huvudet och 
inte framför ansiktet. Kastet sker över 
samma axel som man började försvengarna 
över. 

Är det svårt att snurra över huvudet så kan 
kastet göras i en enklare variant. Då ska 
kroppen vara placerad med sidan mot utkast 
riktningen. Sedan gunas släggan fram och 
tillbaka framför kroppen istället.  

Diskus

         Grepp 1                        Grepp 2  1

 Det är bara fingertopparna som ska synas, så fingrarna ska INTE vara böjda runt diskusen. 1
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Uppställningen för diskuskast: stå med sidan emot kast riktningen, fötterna 
parallella och diskusen i handen längst bort från kast riktningen. I utkastet ska 
diskusen vara riktad ned mot marken. För att lyckas med det utan att hålla 
fast diskusen med hela handen måste man få fart på den. Det görs genom att 
svänga armen fram och tillbaka horisontellt och fånga diskusen med den 
andra handen framför kroppen. Det kallas för försvängar. Försvängar görs 
upp mot en 4 gånger innan ett utkast. Kraftinsatsen ska komma i ordningen 
ben - höft - skuldra - arm - hand. I utkastet ska den bakre foten roteras på 
fotbladet så den pekar i kastrikningen, detta för att kunna få med sig höften i 
utkastet. 

Längdhopp
Längd består av tre delar: ansats, uthopp och landning. Ansatsen ska vara 
accelererande. Uthoppet sker med ett spetsigt knä och på hela foten. 
Landningen ska ske med fötterna framåt och antingen på rumpa eller på båda 
fötterna. 

Vortex 
Ett votex kast går till så här: en fot fram och ungefär axelbrett mellan benen. 
Det bakre benet ska vara lite böjt. I den bakre handen ska vortexen ligga med 
handflatan uppåt och armen sträckt bakåt. De främre armen är riktad framåt. 
Kastet sker över huvudet. 
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Stav 
Staven ska hållas med den dominanta handen högs upp. Den över armen ska 
vara så högt upp som möjligt. Den undre armen ska vara ungefär en 
underarmslängd under. I upphoppet ska upphoppsfoten vara placerad rakt 
under den övre armen. Uthoppet liknar det i längdhopp. Är den övre armen 
höger, är avstamps foten vänster och tvärtom. Är den övre armen höger sker 
hoppet på höger sida av staven, är den vänstra armen högst upp sker hoppet 
på vänster sida. 

Sprint 
En stående start går till så här: för att få rätt avstånd mellan fötterna börja 
med att stå ihop med fötterna. Sedan ska det vara ungefär en fotlängd mellan 
fötterna för att man inte ska tappa balansen senare. Den bakre foten ska 
sedan vara en bekväm längd bakom den främre. Det främre knät ska vara lätt 
böjt. Motsatt arm mot främre fot ska vara fram. Blicken framåt.  

Löpsteget ska ske på främre delen av foten. Knät ska vara spetsigt. Foten ska 
vara nära sätet vid knä framdraget. Foten ska sättas ner under kroppen för att 
inte stoppa farten. Men det är inte det stora fokuset i den här ålder. Armarna 
ska pendla aktivt framåt. Överkroppen ska vara sträckt så att man blir så lång 
som möjligt.  

Häck 
Häckpassagen går till så här: gå upp långt ifrån häcken (påbörja 
häckpassagen). Det främre benet ska vara sträckt över häcken och sätts ner 
snabbt efter häcken. Det bakre benet är böjt och med foten mot rumpan och 
sätts ner snabbt efter häcken. Mellan häckarna är det viktigt att hålla uppe 
farten och frekvensen för att inte tappa farten allt efter som. 

Stafett 
Stafett görs på många olika sätt och kurirstafett är vanligast i den här åldern. 
Men när man tävlar i stafett finns det två olika sorters växlingar kort och lång 
stafettväxling. Växlingar både på lång och kort stafett sker i fart. 

                                                                                           6



I kort stafett så växlar vi i Hanvikens 
SK genom överhands växling - den 
som ska lämna pinnen lämnar den 
uppifrån, ner i handen. Under 15 år 
växlar vi från höger hand till vänster.

 

I lång stafett växlar vi i Hanvikens SK 
genom “fackel växling”. Vi växlar alltid 
från höger till vänster. I fackel växling 
står den som ska ta emot pinnen med 
sidan emot och håller ut handen bakåt 
som om personen skulle ha hållit i ett 
glas. 

Medel-/ långdistans
Medel och Långdistanslöpning sker oftast, till skillnad från sprintlöpning, på 
hela foten. Denna grengrupp tränas däremot sparsamt i dessa åldrar. Vill man 
arbeta med Medel- / långsdistansträning så handlar det framförallt om 
momenten, hinderbanor och vattengravs/hinderlöpning samt fartlek och 
terränglöpningen som roliga och inspirerande tränings/tävlingsmoment. 
Syftet är då att få barnen att få upp ögonen för denna träningsform och 
behålla intresset för löpningen både som grengrupp samt som komplement 
träning för andra grengrupper när dem blir äldre.  
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Pass 1 (Längd & Reaktioner/Häck)
Uppvärmning 10 min 

Namnkull 
En bra lek om det finns nya i gruppen. När man blir kullad ställer man sig med armarna i ett X. För att 
rädda personen så ställer sig en kompis framför och vinkar och säger “Hej jag heter (deras namn)” den 
andra svarar “Hej jag heter (deras namn)” sedan är personen fri. 

Alt 2 
Hav, skepp och land – material: tre ställen som namnges hav, skepp och land. Skepp får gärna vara i 
ribbstolarna om ni är inomhus. Annars kan ni markera platserna med koner.  
Ledaren ropar antingen hav, land eller skepp. När ledaren ropar t.ex hav ska barnen springa till den 
bestämda platsen för hav. Ropar ledare skepp ska barnen springa till den platsen och så fortsätter det.  

Teknikdel 40 min 

Längdhopp - material: kon och häck (utomhus kratta och spade, tjockmatta om ni är inne) 
Låt barnen stå bakom en kon vid ca 15 meters avstånd från gropen. Låt barnen hoppa två till tre 
längdhopp var. När de är bekväma lägg till ett moment. Ställ en häck framför mattan/längdgroppen. 
Häcken är till för att få lite höjd i hoppet. Är man väldigt vågad kan man också själv lägga sig framför 
gropen/mattan och låta dem hoppa över dig. Det här tycker barnen är väldigt roligt. 

Ta bort häcken och sträck ut en hand som barnen kan göra high five med eller håll i en pinne eller 
rockring som de kan slå på i uthoppet innan landningen. Det för att de ska få upp blicken och sina 
armar 

Tillägg till 8-9 åringar 
I den här åldern kan man försöka att få upp barnets knä i uthoppet. Knät ska vara smutsigt och 90 
grader från kroppen. Det kan man göra genom att ställa en lite högre häck framför mattan/gropen. 
Den häcken får inte vara för hög inte högre än 30 cm.  
Utveckla hinderbanan genom hoppskolning:  

Galopphopp: Använd samma hoppfot genom hela övningen, landa på den foten som inte är 
hoppfoten. Fokus är uppåt och framåt. Motsatt arm mot ben ska upp.   
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Hoppsasteg: Motsatt arm mot ben ska upp. Armen ska komma över huvudet, hoppet sker på 
hela foten. 

 
Reaktioner/ häck - material: en linje, häckar och koner 
Ställ barnen på en rad. Det gäller för barnen att lyssna efter rätt ord. Du bestämmer ett ord som är 
startskottet sedan säger du massa olika ord och tillslut säger du startordet. Barnen ska då springa till 
konerna som ska stå ca 15-20 meter bort från linjen. Om du väljer “Hus” då kan du säga ord som mus, 
bus och så vidare. Kör det i 10 minuter. 

Ställ sedan ut häckar med minst två meters mellanrum. Ha gärna två banor med häckar, en med lite 
längre mellanrum och en med lite mindre. Ställ ut en kon där barnen ska starta och låt barnen springa 
över häckarna. De ska springa och inte göra galopphopp (“hästhopp”) över. Använd låga häckar.  

Tillägg till 8-9 åringar 
Börja passet med att låta alla barn sitta i häcksittande, då får barnen en bild av hur man ska springa över 
en häck. I häcksittande låt barnen sedan “låtsas springa” med armarna.  
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Efter några träningar prova ben skiften. Det finns olika varianter en där man rullar över sitt raka ben 
och byter ben när man är på magen. I den andra varianten ska man försöka ställa sig upp med hjälp av 
händerna och sedan byta ben. Kan barnen det, kan de prova utan armarna. Öva sedan på att springa 
över häckarna i den här åldern kan häckarna vara lite högre. 

 

Avslutning 10 min
Ormen– material: en boll per lag, ett mål 
Dela in barnen i lag, lagen ska stå på led och ganska nära varandra. Barnen ska också stå brett med 
benen för att personen längst fram ska kunna rulla en boll genom laget. När bollen har rullat genom 
laget ska den som står sist i ledet ta bollen och springer längst fram för rulla bollen inom laget. För att 
den sista ska ta den och springa fram så fortsätter det till hela laget är över mål. 
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Pass 2 (Höjd och Diskus)
Uppvärmning 10 min 

Följa John efter ledare 
Ledaren springer först i ledet och gör övningar som barnen ska härma. Hoppsasteg, vristhopp, 
mångsteg, grodhopp, enbenshopp, snurrar med armarna utåt och sidohopp är exempel.  

Hoppsasteg: Motsatt arm mot ben ska upp. Knät ska vara spetsigt. Armen ska komma över huvudet, 
hoppet sker på hela foten. 

   
Tennsoldaten: ha raka ben och armarna i 90 grader och jogga framåt på främre delen av foten. 
Höga knän: Knät upp i 90 grader, steget sker på främre delen av foten. Foten ska vara bakom knät. 
Armarna jobbar i 90 grader. 
Grodhopp: Sittande på huk med händerna i marken och rumpan nedåt. I hoppet ska armarna sträcks 
upp över huvudet för att sedan landa i startpositionen igen. 
Enbenshopp: Hoppa på ett ben, hoppet sker på hela fotbladet.  
Vristhopp: Under hela hoppet ska fötterna vara ihop. Benen ska vara raka och andas böjas lite i 
landningen. Vristerna ska vinklas uppåt så att tårna är uppåt i hoppet för att sedan landa på främre 
delen av foten igen. Fokus är uppåt och rätt långsamt framåt.  

Mångsteg: Det är ett långt steg som nästan blir som ett hopp. Syftet med mångsteg är att hänga så 
länge i luften som möjligt och därmed kunna komma längre. Stampa av med ett ben, de andra benet 
ska ha ett spetsigt knä. I hoppet ta gärna hjälp av armarna genom att sträcka fram en arm och bak en 
för att hänga i luften längre. 
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Teknikdel 40 min 

Höjd - material: koner, en mjukribba, en matta 

Ställ ut koner från mattan som ett J från båda hållen. 

Ansatsen ska vara runt 10 - 15 meter. Ställ alla barnen bakom samma kon och låt barnen testa båda 
sidorna, viktigt att de hoppar en och en. Den mjuka ribban ska vara runt mattans höjd, kanske lite 
högre. Höjdhopp är svårt, fokuset ska ligga på att barnen ska göra uthoppet med ett ben. Att det är fel 
ben spelar inte så stor roll. Utomhus är mattan hög därför är det bäst att floppa. Inomhus kan de både 
floppa och saxa. 

När barnen har provat båda sidorna, låt dem göra hopp men de ska sätta sig på mattan. De ska springa 
i J formationen och seda sätta sig på rumpa med blicken tillbaka mot kompisarna i ledet. Hoppet ska 
fortfarande ske med en fot. Det här är för att öva på att vända sig helt i flopphopp. Efter ni har gjort 
övningen ett antal gånger gå tillbaka och gör vanliga flopphopp eller saxhopp. 

Tillägg till 8-9 åringar 
Den mjuka ribban kan vara lite högre än mattan, man kan också prova att köra med den hårda ribban. 
Vid den här åldern kan man försöka att få dem att hoppa med rätt ben från rätt sida. Hoppar de från 
höger sida ska de hoppa med vänster ben, hoppar de från väster sida ska de hoppa med höger ben. Låt 
dem fortfarande prova båda sidorna. Det här är olika svårt beroende på biologisk ålder. Precis som i 
längd är det viktigt att få upp knät snabbt i höjdhopp, något som man också kan börja tänka på i den 
här åldern. 
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Att köra med en satsbräda eller låda är bra för att barnen ska vänja sig vid att hoppa högre. Sätt en 
låda/satsbräda på varje sida av mattan och låt dem hoppa en och en. Börja med att de ska saxa, när de 
är säkra på de låt den floppa. 

Diskus - material: en linje, diskusar, rockringar (inomhus en tjockmatta) 
Börja med att låta barnen snurra på en linje. Med ena foten framför den andra på linjen och de ska ta 
sig framåt på linjen genom att snurra runt. De ska gå rätt långsamt och de ska ta stora steg på linjen. 
Låt barnen göra det några gånger var låt den vila en stund i mellan så att de inte blir för snurriga. 

Visa sedan barnen hur man håller i diskus. Se gren beskrivningen. 
Diskus är väldigt svårt och det är lätt att barnens diskusar hamnar där man inte vill ha dem. Se därför 
till att ha långa avstånd mellan barnen eller kanske till och med bara ett fåtal kasta i taget. Men det gör 
också att man inte får samma aktivitet på barnen. Är ni inomhus kasta mot en tjockmatta som är utställt 
mot en vägg, men stå en bit ifrån väggen.  

Låt barnen kasta diskusarna. Efter varje gång barnen har hämtat diskusarna ska de snurra i en rockring 
som ligger på marken, två varv. Detta för att öva på balansen som är viktig i diskus.  

Tillägg till 8-9 åringar 
I den här åldern kan man prova att gå över till grepp 2 se gren beskrivningen. Många barn tycker att det 
känns som en omöjlighet att hålla diskusen så, “diskusen kommer ju bara att ramla i marken”. Då 
brukar jag fråga om de någon gång har snurrat runt en hink med vatten. Och så brukar jag förklara att 
det är samma sak i diskus. Håller man hela tiden igång diskusen så ramlar den inte i marken.  

Avslutning 10 min 
Svanskull – material: lekband (MÅNGA!)  
Alla har ett band som svans (instoppad bak i byxorna), man ska försöka ta varandras band, lyckas man 
sätter man det runt halsen och jagar vidare. Blir ens svns tagen och man inte har några svansar runt 
halsen hämtar man en ny svans hos en ledare tills de tar slut. 
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Pass 3 (Sprint & Tresteg)
Uppvärmning 10 min 
Spegelkull 
En eller flera kullare beroende på hur många barn det är. På en begränsad yta springar alla barnen rut 
och när de blir kullade måste de stanna i den positionen (välja en position). För att rädda personen 
måste räddaren härma positionen och sedan blir de fria och springer runt igen. 

Teknikdel 40 min 
Sprint - material: koner 
Ställ upp barnen på en rand med en kon 20 meter bort och gör hopp - och löpskolning.  
Höga knän: Knät upp i 90 grader, steget sker på främre delen av foten. Foten ska vara bakom knät.  
Grodhopp: Sittande på huk med händerna i marken och rumpan nedåt. I hoppet ska armarna sträcks 
ut över huvudet för att sedan landa i startpositionen. 
Gå som en giraff: Armarna ovanför huvudet och gående på tå. 
Skridskohopp: Hoppa snett framåt och landa på ett ben, vänta till balansen är återfunnen. Böj på 
benet en står på för att skjut ifrån och hoppa snett framåt och landa på det andra benet. 
Gå som en krabba: Stå på alla fyra men med magen upp i luften och gå framåt på alla fyra. 
Tennsoldaten: ha raka ben och armarna i 90 grader och jogga framåt på främre delen av foten. 
Gå som en björn: På alla fyra med rumpan högt upp, gå framåt på alla fyra 

Ställ barnen på en rad på banan. När du säger kör ska de springa ca 20 meter bort och sedan komma 
tillbaka. Kör det några gånger sedan låter du barnen sitta ner och ställa sig upp och springa. Nu är det 
bra att inte ha fler än fem som startar samtidigt. Efter någon gång så byt ställning igen, barnen kanske 
ska ligga ner. Det är bara din fantasi som stoppar dig för hur de kan stå eller sitta.  

Tillägg till 8-9 åringar 
Accelerationer över koner 
Sätt ut små koner med längre och längre avstånd mellan varandra. Låt barnen springa över konerna, när 
det blir längre och längre avstånd mellan konerna ska de öka farten successivt, accelerera. Blicken ska 
vara framåt och inte ner i golvet. 
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Tresteg - material: rockringar, koner 
Sätt ut tre rockringar, två av samma färg efter varandra och den sista i en annan färg. Rockringarna ska 
vara placerade rätt så tätt tillsammans men det beror också på gruppens förmåga. Rockringarna hjälper 
barnen att förstå att det ska byta fot när färgen byts och hoppa vänster-vänster-höger landa eller höger-
höger-vänster landa. En ramsa för att komma ihåg detta är “samma, samma, andra, landa”. Tresteg är 
svårt koordinativt för att få till rätt rytm. Ansatsen som barnen har bör därför inte vara för lång 
eftersom det dessutom är en stor belastning på benen. Är ni inomhus ha gärna mattor under 
rockringarna för att dämpa landningen. Det räcker därför men den ansats 5 steg innan första 
rockringen. Många barnen har också svårt att få med sig någon fart alls. Gör en hinderbana där man 
hoppar på ett ben mycket. Tips kolla i delen med hinderbanor.  

Tillägg till 8-9 åringar 
Istället för rockringar sätt ut koner på sidan av banan detta ger en större frihet för barnen att bestämma 
själv var de ska sätta foten. De måste inte inte placera fötterna i exakt i linje med konerna. Med fördel 
kan man ha en färg på konerna för en viss längd mellan konerna och ha en annan färg på konerna med 
lite längre avstånd så får barnen bestämma vilken färg de hoppar med.  
 

Avslutning 10 min 

Minuten – material: en ledare med klocka  
Man ska utan klocka försöka gissa när en minut har gått. Enklast är att alla ligger ner på rygg tysta och 
när de tror att en minut gått ska de sätta sig upp, och fortsätter att vara tysta tills alla sitter upp. Den 
som kommer närmast vinner leken. Innan leken börjar se till att barnen ligger ner utan att nudda 
varandra och är helt avslappnade, känn om ben och armar är som spagetti. 
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Pass 4 (Stav & Kula)
Uppvärmning 10 min
Kommando Leken
Låt barnen springa som de vill i ett avgränsat område. När du ger ett visst kommando ska barnen 
utföra en rörelse som ni bestämt. Det kan vara att man på “äpple” ska stå på ett ben. Eller på “kanin” 
ska sätta sig på knä. Börja med ett fåtal kommandon och utöka dem under lekens gång. Ju fler 
kommandon desto svårare!

Teknikdel 40 min
Stavhopp - material: stavar/lianer. inomhus: ringar, tjockmatta, bom/plint. 

Utomhus
Börja med att öva på hur man håller i en stav se grenbeskrivningen. Öva sedan på att hoppa på marken, 
det är som ett vanligt stavhopp men det ska inte vara lika högt. Det viktiga är att barnen håller rätt i 
staven och att de hoppar på rätt sida av staven. 

Hoppa sedan stavhopp på mattan. Dra över barnen.

Inomhus 
Börja med att köra gymnastik i ringarna. Ha en tjockmatta under ringarna och ringarna ska var ungefär 
vi barnens öron. Ha minst två höjder på ringarna en lite högre och en lite lägre eftersom barnen är 
olika långa. Kan ni ha fler än två höjder är det bra, men tänk på att det helst ska vara en ledare vi varje 
station av ringar. I ringarna ska barnen göra två övningar flå katt och stuphängande. Flå katt är två 
bakåtkulibuttor i ringarna direkt efter varandra. Fötterna ska bara nudda marken snabbt för att kunna 
skjuta ifrån. I stuphängande ska barnen hänga upp och ner i ringarna med fötterna rakt upp i luften. 
Kolla gärna på youtube hur man gör övningarna.

Efter gymnastiken i 10 minuter gå över till benpendling med en lian mot bom eller en plint: Sätt upp en 
bom/plint lite längre än barnen är. Håll lianen som en stav. Ta lite sats och svinga på rätt sida av lianen 
och nudda bomen/plinten med fötterna. Ha en matta mellan lianen och pliten/bommen. 
 
Tillägg till 8-9 åringar 
Stavhopps Längdhopp: Barnen springer en 
ansats på högst 5 meter, sätter i staven i en 
rockring (hål i gropen?) och använder sedan 
staven för att dra sig fram till poängringarna. 
Den första rockringen kan ligga ca 1 meter från 
uthopps ringen, efter det ligger ringarna kant i 
kant. Barnen ska försöka komma så långt som 
möjligt. 
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Inomhus kör flå katt och stuphängande i en eller två lianer. 

Kula - material: koner, rockringar med mera till hinderbanan. Kulor. 
I kula är det viktigt med koordination börja därför med att bygga men koordinations bana. Kör banan i 
10 minuter. 
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Fler övningar som man kan lägga till är grodhopp. Grodhoppet börjar på huk med händerna mellan 
fötterna och rumpan ned mot golvet. Hoppa sedan ut med händerna upp i luften och upprepa. En 
anna övning att lägga till kan vara att rulla på en matta. Det är bara fantasin som stoppar dig. 

Efter banan öva på kulstötar. I kula kan man låta flera barn ställa upp på en linje vid kulgropens kant 
och stöta. Är ni inomhus kan man lägga en bänk ned så blir det som en kant

Tillägg till 8-9 åringar
Tips på en lite svårare koordinationsbana

 

Inomhus: Barn stöter lett ner kulan i marken för att få höjd på stöten kan man sätta upp en bom 1.5 
meter över marken. Låt barnen stöta över bommen.
Utomhus: Stöt med ansats, börja en bit bak i ringen med sidan mot utkastet, ta två sido hopp fram. I 
utkastet ska det se likadant ut som i en stillastående stöt. Det svåra är att det ska gå i ett.

Avslutning 10 min
Skicka rockringen – material: rockring 
Alla står i en ring där man håller i varandras händer. Mellan två personers händer hänger, en rockring, 
som ska föras ett helt varv i ringen utan att någon släpper händerna. Man kan köra flera lag som tävlar 
mot varandra eller hela gruppen tillsammans.
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Pass 5 (Stafett & Vortex/Spjut)  
Uppvärmning 10 min
Soldater och Pirater – material: startlinje och mållinje av ex konor. 
Två grupper, den ena gruppen är soldater den andra pirater. Alla barnen ska sitta på en linje men 
Piraterna ska sitta med ansiktet åt ett håll och Soldaterna med ansiktet åt andra hållet. När ledaren ropa 
Pirater ska piraterna resa sig upp och springa rakt framåt till mållinjen. Soldaterna ska vända sig om och 
springa åt samma håll och försöka kulla piraterna. När ledaren ropar Soldater är det de som ska springa 
till mållinjen och Piraterna ska jaga dem. Blir man kullad byter men grupp.

Teknikdel 40 min
Stafett - material: stafettpinne, plintar. 
Stafettlek med pinne - Barnen joggar långsamt på ett led den som är sist i ledet har en stafettpinne. 
Stafettpinnen ska ta sig längst fram i ledet, genom att barnen övar på stafett växlingar. Se de olika 
växlings varianterna i gren beskrivningen. När pinnen kommit längst fram släpper personen den på 
marken och den som är sist tar upp den när hen joggar förbi.

Dela upp gruppen i två lag. Ställ lagen bakom varsin kon, ställ två kon 40 meter bort mitt emot lagen. 
Mellan laget och konen ska det vara två plintar med 10 meters mellanrum, totalt alltså 4 plintar. Dela 
upp båda lagen i två delar, ena delen står kvar andra går till konen mitt emot.  Barnen tar sig över 
plintarna och springer och ge en klapp till kompisen på andra sidan och ställer sig sist i ledet. För att när 
det är dennes tur igen springa tillbaka till den sidan där hen började. Är ni utomhus kan ni använda stor 
häckar istället för plintar som barnen ska krypa under. 

Tillägg till 8-9 åringar
Istället för att jogga på led ställ upp barnen med 10 meters mellanrum och springa till varandra och 
växla. Låt dem prova att göra både fackel - och överhands växlingar. 

I stafett 2 gör hinderbanan svårare som de ska ta sig igenom innan de växlar, t.ex de ska göra 
kullerbyttor, hoppa på ett ben osv.

Vortex - material: vortex, ärtpåsar/tennisbollar, rockring/plint utan lock, koner.  

Viktigt! I alla kastgrenar är det viktigt med säkerheten, se till att alla barn hämtar sina bollar/vortex 
samtidigt.

Ta fram ärtpåsar eller tennisbollar, barnen ska två och två kasta till varandra och försöka fånga bollen/
påsen innan den slår i marken. Kör ungefär 5 kast per person. Sedan ska barnen med en ansats på max 
10 meter springa fram till en kon och kasta en ärtpåse/boll i en rockring eller plint utan lock. Plinten/
rockringen ska stå mins 4 meter från utkast konen. Barnen ska ha rak arm när de springer fram till 
utkastet. Kasta sedan vortex. 

Tillägg till 8-9 åringar
När barnen ska kasta till varandra och fånga låt kompisarna istället stå bredvid varandra nu måste 
kompisen springa fram och fånga bollen innan den nuddar marken. Se till att paren har långt avstånd 
mellan varandra när de gör det här. 
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I vortex kastet är det nu viktigare att barnets arm är rak vid kastets början, för att sedan böja det under 
kastet. Också mer fokus på att det bakre benet ska vara böjt och att det främre ska vara rakt.

Avslutning 10 min
Inomhus: 
Pac-man kull - material: sträck 
I pac-man kull får barnen bara springa på strecken i idrottshallen. Det finns 1-3 kullare beroende på 
gruppens storlek, bra om kullarna har band på sig. Blir man kullad får man kullarens band och nu är 
man själv kullare.  

Utomhus: 
Dragkamp - marial: stort rep, band i mitten av repet. Koner/linjer som laget ska dra bandet över. 
Dela in barnen i två lag, lagen håller i varsin sida av repet. Helst ska barnen stå på varannan sida av 
repet i samma lag. Det lag som får över mittenbandet till den utsatta linjen/konen vinner. 
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Pass 6 (Längd & Sprint)
Uppvärmning 10 min 

Spring 5 varv i idrottshallen eller spring 400 meter.  

Kör sedan hopp och löpskolning.  
Ställ ut två koner med 15 meters mellanrum, på flera banor beroende på hur många barn det är. Ställ 
upp barnen på ett led bakom konerna. Barnen ska göra övningen åt ett håll och gå tillbaka. 
Hoppsasteg: Motsatt arm mot ben ska upp. Armen ska komma över huvudet, hoppet sker på hela 
foten.  

 
Tennsoldaten: Raka ben och armarna i 90 grader, jogga sedan framåt på främre delen av foten. 
Höga knän: Knät upp i 90 grader, steget sker på främre delen av foten. Foten ska vara bakom knät.  
Grodhopp: Sittande på huk med händerna i marken och rumpan nedåt. I hoppet ska armarna sträcks 
ut över huvudet för att sedan landa i startpositionen. 
Enbenshopp: Hoppa på ett ben, hoppet sker på hela fotbladet. Gör halva vägen och byt sedan ben. 

Längd - material: låda/satsbräda 
Låt barnen hoppa 3-5 hopp var, sätt sedan ut en sattsbrända eller låda framför gropen/matten för att 
barnen ska få känna skillnaden i hur långt de hoppar. När de hoppar med lådan eller sattsbrädan ska de 
fortfarande hoppa med ett ben. Tanken är att de ska ha längre tid i luften och komma längre. 

Tillägg till 8-9 åringar 
Kör galopphopp över låga häckar. Sätt ut häckarna med ca 1 meters mellanrum. Över häckarna ska 
barnen göra galopphopp och landa emellan för att göra ett nytt galopphopp över nästa häck. Prova 
också att ha lite längre mellanrum mellan häckarna så barnen tar något steg mellan häckarna. 
Galopphopp: Använd samma hoppfot genom hela övningen, landa på den foten som inte är 
hoppfoten. Fokus är uppåt och framåt. Motsatt arm mot ben ska upp.   
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Sprint - material: en linje, två objekt med olika färger 
Öva på starter. I en stående start ska man ha den foten som känns bäst fram. Mellan fötterna ska det 
vara en fotlängd och den bakre foten ska sedan dras bak till en rimlig längd, fötterna ska alltså inte vara 
på en linje då tappar barnen balansen. Motsatt arm mot ben ska vara fram. Det främre benet ska vara 
lätt böjt. Vid klappen ska de iväg så fort de kan till ett utsatt mål ca 15 meter bort.  

Vet man inte vilken fot som känns bäst att ha fram gör så här: Stå ihop med fötterna och fall framåt rak 
i kroppen. När det inte går att falla mer utan att slå i marken ta fram ett ben för att stoppa fallet (tänk 
inte låt kroppen avgöra). Det är det benet som ska vara det främre benet.

Starta barnen på olika sätt inte bara med ljud. Prova att ha olika färger som de ska starta på. Stå framför 
bakom målgången med två objekt med olika färger, det kan vara två bollar eller ärtpåsar. När du tar 
fram den ena färgen ska de lägga sig på mage på den andra ska de spring. Säg inget då barnen ska bara 
se färgerna. Det kan vara olika saker som de ska göra men en ska vara att de ska springa. Eller starta 
dem med känsel, peta dem på axeln när de ska springa. På så sätt får de träna på alla sinnen.
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Tillägg till 8-9 åringar
Dela upp barnen i par. Det ena barnet i paret ligger med huvudet mot väggen och kompisen ska sedan 
ligga med fötterna mot den första personen, de ligger alltså mitt emot varandra. På en signal ska båda 
barnen resa sig upp samtidigt och springa åt samma håll, till ett mål 20 meter bort. Barnet med huvudet 
mot väggen ska jaga det andra barnet. Blir man tagen byter man plats. 

Ställ barnen på en linje i startställning, sätt ut koner 40 meter bort (inomhus hela salens längs). Baren 
ska göra ett stegringslopp, de ska börja jogga och sedan springa snabbare och snabbare, innan de går i 
mål ska de springa allt de kan. Låt dem gå tillbaka och vara helt återhämtade innan de kör en gång till 
gör det 3 gånger.

Avslutning 10 min
Hajar och sälar - material: bänkar eller rockringar
En eller två kullare beroende på storleken på gruppen, kullarna är hajar och ska kulla sälarna. Sälarna 
kan dock inte bli kullade om de står på en bänk/i en rockring (använd bänkar om ni är inomhus och 
rockringar om ni är utomhus). På varje bänk får det vara två sälar och i varje rockring en säl, sätt därför 
ut lite färre rockringar/bänkar än det är barn. Står barnen för länge på bänkarna/i rockringarna eller är 
för många så kommer späckhuggarna (som är en ledare) och jagar ner dem i vattnet igen. Det blir fler 
och fler kullare.
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Pass 7 (Diskus och Stav)
Uppvärmning 10 min
Tunnelkull 
När barnen blir kullade ska de ställa sig bredbent för att en kompis ska kunna krypa mellan benen och 
rädda den som blivit kullad på så sätt.

Teknikdel 40 min
Diskus - material: diskusar
När man kastar diskus så ska diskusen “rulla” ur handen, sist långfingret. För att öva på det här så kan 
man låta barnen rulla diskusarna på marken. Barnen ska ha samma position som om de skulle kasta ett 
bowlingklot. För att den ska komma så långt som möjligt ska diskusen lämna långfingret sist. Låt 
barnen sedan kasta diskus.

Tillägg till 8-9 åringar
Kasta sittande - kasta in i en tjockmatta
Kasta diskus 

Stav - material: stavar/lianer, matta/gropen, inomhus tunna mattor

Utomhus:
Kör stavhopp ut i en sandgrop. När ni kör stavhopp i gropen dra över barnen.  
Gör det i 10 minuter. Kör sedan stavlängdhopp i poängzoner. Barnen springer med en ansats på högst 
10 meter, gör en stavisättning i ett hål i längdhoppsgropen och drar sig sedan så långt fram de kan med 
staven (hoppet ska fortfarande ske på rätt sida av staven). 25 cm långa poängzoner markeras ut i gropen 
(runt 8 zoner). Barnen ska ta sig så långt bort som möjligt.

Inomhus:
Pendla över tjockmatta - låt barnen hålla lianen som en stav och ta lite sats. Sedan ska barnen pendla 
över en tjockmatta och landa på andra sidan tjockmattan (de hoppar över den korta sidan). Lägg tunna 
mattor på andra sidan tjockmattan så att det blir mjukare att landa. 
Ha säkerhetsavstånd mellan barnen använd bara som mest varannan lian. För att det inte ska bli för 
mycket köbildning kan barnen efter att de hoppat göra kunebyttor, eller någon typ av hinderbana. 

Tillägg till 8-9 åringar
Är ni utomhus och kör i längd gropen sätt en häck framför längd grop. Kör ni istället på matta sätt upp 
en låg ribba som barnen ska hoppa över för att få upp benen.
Är ni inomhus hoppa stav mot tjockmatta. Vänd upp och ner på en liten plint för att kunna sätta ner 
staven där när barnen hoppar. Sätt upp en låg gummi ribba som barnen kan hoppa över.

Avslutning 10 min
Evighetsstafett - material: koner 
Barnen delas in i två lag. Planen består av en rektangel som är uppmärkt med linjer eller koner. Lagen 
startar diagonalt mot varandra och springer medsols runt banan. En i varje lag springer ett varv runt 
banan åt gången. Då man har sprungit ett varv så växlar man över till nästa i sitt laget. Då det ena laget 
har kommit ikapp det andra är stafetten slut. 
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Pass 8 (Vortex/Spjut & häck)
Uppvärmning 10 min
Korv med bröd - material: inget
En person är korvgubbe (tagare) som vill ta alla korvar. När man blir tagen blir man en hoppande korv 
som hoppar på stället och ropar korv. För att rädda den hoppande korven så ställer sig två kompisar på 
varsin sida om korven och ropar korv med bröd. Då blir den tagna korven fri igen.

Teknikdel 40 min
Vortex - material: vortex, rockringar, hopprep, saker som barnen kan pricka, linje/koner.
Låt barnen kasta vortex i 10 minuter sätt därefter ut saker som barnen kan pricka i t.ex rockringar. Är ni 
utomhus är det bara att lägga ut rockringar eller hopprep på gräset. Är ni inomhus har ni lite mer frihet 
kan ni använda höjden eller saker som plintar utan lock. Ni kan hänga rockringar i ringar med hjälp av 
hopprep som barnen ska kasta igenom eller ha en bom som de ska kasta över. 

Tillägg till 8-9 åringar
När barnen kaster kan de prova att göra det med ansats. Barnen ska då stå 3-4 steg bakom där de ska 
kasta ifrån, något som en linje eller kon. Sedan ska de springa fram till linjen/konen med armen bakom 
sig och kasta. När de utför själva kastet ska vikten fortfarande vara på det bakre benet. Fokuset ska 
ligga vid tekniken. Är det för svårt att kasta med satts och få till tekniken låt barnen fortsätta med 
stillastående kast.  

Momentet där barnen ska träffa vortex i något kan göras svårare. Sätt sakerna längre bort eller gör de 
svårare på andra sätt att träffa. Men ha kvar vissa saker som fortfarande är rätt lätta eftersom barnen är 
på olika nivåer.

Häck - material: låga och höga häckar, boll
Sätt ut två olika raka banor med 4 häckar på varje bana. De två banorna ska ha olika stort mellanrum 
mellan häckarna för att barnen ska använda båda benen över häckarna. Sätt ut fler banor om det är 
många barn. Kör i 10 minuter, ställ dig sedan i slutet av banorna och håll upp en boll som barnen ska 
kolla på när de springer över häckarna. Så att de håller uppe blicken istället för att kolla på häckarna. 
Avsluta med att ha en till bana med lite högre häckar som barnen kan prova om de vill.

Tillägg 8-9 åringar 
Häckgång är bra för att få bättre rörlighet. Sätt ut silver häckar med en fots mellanrum. Låt barnen 
prova att gå över häckarna som man springer häck (se grenbeskrivningen). Det första benet rakt över 
häcken, det andra beten från sidan. Man kan gå över häckarna och sätta ner båda fötterna emellan eller 
sätta ner en fot och gå direkt över med andra. 
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Prova att sätt en kon framför häckarna när barnen ska springa över häckarna. Vid kornen ska barnen 
påbörja häckpassagen eftersom ⅔ delar av häckpassagen ska vara innan häcken. Börja med att sätt 
konen ganska nära häcken och se om du sedan kan flytta den längre ifrån. Är ni inomhus kan ni också 
sätta en matta framför häcken. 

Avslutning 10 min
Levande hinder-stafett - material: ett mål 
Lagmedlemmarna lägger sig på mage eller rygg med en armlängds mellanrum, i en lång rad bredvid 
varandra. Personen som är längst ifrån målet startar först och springer över alla kamraterna när hen 
kommit förbi lägger sig hen ned. När hen lagt sig ropas ett växlings ord som man gemensamt har 
bestämt, kanske “stafett”. Då reser sig nästa och börjar springa. För varje person som springer så 
kommer laget närmare målet. Stafetten är slut när alla i laget har kommit över målet, som är ca 30 
meter bort från start.
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Pass 9 (Slägga & Höjd)
Uppvärmning 10 min
Sökare och städare – material: massor av koner 
Ställ ut koner några ska ligga mer andra ska stå upp vanligt. Lika många uppställda som liggande konor. 
Dela upp barnen i två lag. Ena laget är ”städare” och ska se till så att konerna står upp, det andra laget, 
”stökarna” ska fälla ner alla koner. Viktigt att säga att man bara får använda händerna i leken! Byt sedan 
“stökar” och “städare”. 

Teknikdel 40 min
Slägga - material: släggor, koner och medicinbollar
När man kastar slägga med barnen så är det viktigt att hålla avstånd mellan barnen. Bra är om man 
kastar en och en, annars ett fåtal som kör samtidigt med långt mellanrum mellan varandra. När de kasta 
den enklare varianten se gren beskrivningen. Slägga är svårt, och det finns stor risk att släggorna kan 
hamna lite var som helst. Kasta i 10 minuter

Andra 10 minuter kasta medicinboll. För att lära barnen övningarna börja med vanliga mjuka bollar.

Tvåarmsstöt: 

 

Bakåtkast: 
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Framåtkast:  

 

Diskuskast: 

Tillägg till 8-9 åringar
Kasta slägga med den vanliga varianten, då man har ryggen mot kast riktningen se greneskrivningen. 
Högerhänta snurrar över vänster axel och vänsterhänta över höger axel. När de ska kasta över huvudet 
så ska de stå med ryggen mot gräset. 

Slägga inomhus 
Är ni inomhus kör gymnastik istället! Material: Mattor, ribbstolar och plintar 

Kullerbytta: målet är göra en kullerbytta och komma upp på fötter utan hjälp av händerna. Utförandet, 
sitt på huk och ha hakan mot bröstet. Sätt ned händerna och rulla framåt. 
 Göra kullerbyttan lättare: utför den på lutande underlag (t.ex en matta på en satsbräda). Svårare, gör en 
långkullerbytta eller gör på ett plant lock. 
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Bakåtkullerbytta: utförandet av en bakåtkullerbytta är, sitt på huk och ha händerna i öronhöjd. Hakan 
ska vara mot bröstet. Luta sedan bakåt med fart för att komma runt.  
Lättare gör i nedåtlutning.  
Handstående: målet är att barnet ska kunna stå fritt på golv. Viktigt att tänka på i handstående, 
armarna måste vara helt raka och att skjuta ifrån med ett ben för att få ordentligt med fart. 
Lättare: stå mot en vägg eller att “bygga tak” klättra med fötterna på en ribbstol.  

Hjulning: målet är att kunna genomföra hjulningen på fritt golv. Stå med en fot framför den andra, är 
vänster ben längst fram sätt ner vänster hand först och tvärtom. Benet som är längst bort lyfts från 
market och den andra handen sätts ner. Skjut ifrån med kraft och sträck på benen. 

                                                                                           29



Gå upp i brygga: målet är att stå i brygga med jämn viktfördelning mellan armarna och benen. Barnet 
ska ligga på rygg med benen böjda och fötterna i marken. Händerna ska vara ovanför huvudet med 
axelbrett mellan, handflatan ska vara i marken med fingertopparna riktade mot kroppen. Sedan ska 
barnet trycka sig uppåt, huvudet ska hamna ovanför marken. 

Höjd - material: plintar/låda, matta 
Kör lådlek 1 och 2 se bilaga - använd ett plintlock vill ni ha lite högre sätt en del under locket men inte 
högre.

Barnen vill gärna hoppa i mitten av mattan men de ska hoppa närmare kanterna. För att få dem att 
hoppa där kan man lägga en tunn matta framför tjockmattan i mitten. Barnen ska hoppar hoppa innan 
tunn mattan. Är ni utomhus sätt koner framför mattan där de ska hoppa ifrån.

Tillägg till 8-9 åringar
Sätt ut koner i en stor ring. Barnen ska springa runt i ringen och försök luta sig inåt, byt håll och gör åt 
båda hållen. Spring 3 varv men det beror på hur stor ringen är. Kör sedan hoppsasteg och höga knän i 
ringen. Då ligger inte fokuset på att de ska luta inåt utan göra övningarna korrekt. Blir de suriga vila en 
stund.

Avslutning 10 min
Avslappningspolisen - material: inget
Alla barn ligger ner på rygg, en ledare går runt och lyfter på ett av barnens ben för att känna om de är 
avslappnade. Har ni möjlighet att sätta på lite lugn musik gör det. 
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Pass 10 (Tresteg & Kula) 
Uppvärmning 10 min
Hoppreps stafett - material: hopprep och koner
Dela upp barnen i lag, det bör inte vara fler är 8 i varje lag. I lagen ska barnen stå två och två, när leken 
börjar ska det första paret i laget springa fram och ta hopprepet som ligger en ca 20 meter bort vid en 
kon. Paret ska ta var sin ände och springa tillbaka till laget, där paret ska sänka hopprepet så alla i deras 
lag kan hoppa över. På tillbakavägen ska hopprepet gå över alla så alla i laget måste duka. Paret springer 
tillbaka och lämnar hopprepet vi konen och springer tillbaka till sitt lag så att nästa par kan springa. 

Teknikdel 40 min
Tresteg - material: koner, rockringar
Tresteg består av fyra delar. Det första hoppet är ett steg, det andra hoppet är ett enbenshopp och det 
sista hoppet är ett mångsteg. Och sist så hoppar man ut i gropen. Det är svårt att få ihop allt på en gång 
därför kan man börja med att dela upp de för att öva på de var för sig.

Ställ upp två koner med 20 meters mellanrum och gör övningarna. 

Enbenshopp: Hoppet sker på hela foten, med lite böjt knä i landningen.
Gör övningen på båda benen.
Två enbenshopp: Gör två enbenshopp efter varandra och byt sedan ben.
Mångsteg: är ett långt steg som nästan blir som ett hopp. Syftet med mångsteg är att hänga så länge i 
luften som möjligt och därmed kunna komma längre. Stampa av med ett ben, de andra benet ska ha ett 
spetsigt knä. I hoppet ta gärna hjälp av armarna genom att sträcka fram en arm och bak en. 
 

Kör mångsteg 3 gånger för varje 
gång ska barnen försöka hänga 
längre i luften så de får färre och 
färre steg.
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Kör sedan tresteg. Sätt ut tre rockringar, två av samma färg efter varandra och den sista i en annan färg. 
Rockringarna ska vara placerade rätt så tätt tillsammans men det beror också på gruppens förmåga. 
Rockringarna hjälper barnen att förstå att det ska byta fot när färgen byts och hoppa vänster-vänster-
höger landa eller höger-höger-vänster landa. En ramsa för att komma ihåg detta är “samma, samma, 
andra, landa”. Tresteg är svårt koordinativt för att få till rätt rytm. Ansatsen som barnen har bör därför 
inte vara för lång eftersom det dessutom är en stor belastning på benen. Är ni inomhus ha gärna mattor 
under rockringarna för att dämpa landningen. Det räcker därför men den ansats 5 steg innan första 
rockringen. Många barnen har också svårt att få med sig någon fart alls.

Tillägg till 8-9 åringar
Öva på uthoppet. Uthoppet är som i längdhopp, knäna ska upp och armarna ska också upp. Prova att 
sätta en häck framför för att få upp knäna.

Kula - material: ett streck, medicinboll
Börja med att göra lite koordinationsövningar och balans.
Väderkvarnen: Båda armarna över huvudet sedan ska ena armen gå framåt och den andra bakåt och 
runt ett varv för att sedan mötas igen över huvudet. Upprepa flera gånger efter varandra
Stå på ett ben: stå på ett ben och rikta blicken på en fast punkt för att lättare kunna hålla balansen. Byt 
ben.
Väderkvarn mot fot: Stå bredbent, böj ner motsats arm mot fot och försök nudda foten gör på båda 
sidorna och upprepa.
Hoppa över ett streck på ett ben: Stå på ett ben på ena sidan av strecket hoppa sedan i snett framåt 
över strecket fortsätt så framåt. 

Efter övningarna kör kula men lägg ut en medicinboll på planen. Barnen ska försöka komma så nära 
som möjligt bollen. Medicinbollen behöver inte ligga långt bort, den kan också byta plats. När barnen 
stöter ska det inte vara ett kast.

Tillägg till 8-9 åringar
Börja med balans och koordinationsövningar.
Stå på ett ben och blunda: stå på ett ben med armarna rakt ut för att lättare hålla balansen.
Enbens knäböj: Stå på ett ben me de andra benet framför och böj på benet. Knät ska inte vinklas åt 
höger eller vänster utan hållas stabilt. 

’ 

Ormen mellan häckar: Sitt på 
huk och sätt in ett ben genom 
häcken och ta det andra benet 
efter. Börja med det andra benet 
och sätt in det först genom 
häcken. 
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Avslutning 10 min
Tågstaffet - material: koner
Dela upp barnen i två lag eller fler, ställ lagen i varist led. Ställ en kon ca 30 meter bort. Den första 
personen i varje led ska springa och runda konen och springa tillbaka till ledet. När personen kommit 
tillbaka ska hen plocka upp en kompis, tillsammans springer de hand i hand och rundar konen. Sedan 
ska de plocka upp ännu en till kompis tills alla är upplockade. När laget har plockat upp alla ska de 
börja lämna av kompisar i stället. Den som sprang först blir så avlämnad först och så fortsätter det, tills 
alla är i mål.
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Hinderbanor 

1. Hoppa på ett ben i rockringarna 
2. Kör slalom mellan konerna
3. Hoppa jämfota eller på ett ben över häckarna
4. En fot i varje ruta i stegen 

1. Hoppa på ett ben i rockringarna, gör en hoppa hage med rockringar
2. Hoppa över ett antal koner
3. Spring eller hoppa jämfota över häckar
4. kryp under höga häckar

1. Kasta ärtpåsar (överhandskast)
2. Göra grodhopp
3. Krypa under häckar
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En cirkel hinderbana
 

1. Spring på mattor, rolla på mattor, gör grodhopp eller vristhopp
2. Använd satsbrädor och ta sig över plinten och landa på tjockmattan
3. Spring över lite högre häckar eller kryp under höga häckar
4. Spring eller gör jämfotahopp över låga häckar
5. Ta sig över hen hög plint
6. Gå balansgång + göra en kullerbytta på matta
7. Kryp upp för bänk som är lutad mot ribbstolarna
8. Svinga sig med lianen mellan plintarna
9. Hoppa eller spring i rockringarna
10. Hoppa upp för plintarna
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