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FORORD 
 
Kørestolsfodbold har de seneste år gennemgået en rivende udvikling. Den er gået fra 
at være en lidt søvnig sport med få midler, sparsom konkurrence og ingen tro på dens 
potentiale til at være en sport, hvor der findes en stærkere organisering, en større 
udbredelse og ikke mindst en tæt konkurrence både nationalt og internationalt. Fra det 
nye internationale forbund, FIPFA, er linjen lagt med VM, EM og Champions League 
for klubhold, hvilket giver enhver spiller, træner og andre omkring sporten noget at 
stræbe efter. 
Men selvom udviklingen i kørestolsfodbold har været markant de seneste år, er der 
stadig vigtige områder, som ikke har været i fokus. Der har f.eks. ikke tidligere været 
udarbejdet noget specifikt træningsmateriale i kørestolsfodbold. Dette har betydet, at 
nye potentielle trænere i bedste fald har haft svært ved at sætte sig ind i egnede 
træningsøvelser. Flere klubber har ofte været i kontakt med trænere, der sandsynligvis 
pga. manglende materiale ikke har formået at opfinde og oversætte øvelser til 
kørestolsfodbold og derfor har fravalgt at være trænere i kørestolsfodbold. 
Dette træningsmateriale er uden tvivl tiltrængt for alle eksisterende og kommende 
trænere, inklusiv mig selv, spillere, hjælpere og andre med tilknytning til 
kørestolsfodbold. Materialet gør forhåbentlig overgangen fra at være ”uvidende” om 
kørestolsfodbold til at være kompetent træner i kørestolsfodbold nemmere, men der 
kræves stadig energi, vilje og opfindsomhed for at tilpasse øvelserne til den specifikke 
gruppe spillere, som måtte findes i klubben. Derfor skal dette materiale ikke ses som 
et endegyldigt resultat eller en facitliste for træningsmateriale i kørestolsfodbold. Det 
skal snarere ses som en begyndelse på at opsamle eksisterende træningsøvelser. 
 

INDLEDNING 
 
Formålet med dette materiale er at give et inspiration til træning i kørestolsfodbold for 
trænere og spillere. Der tilbydes ikke nogen formaliseret uddannelse af trænere i 
kørestolsfodbold endnu, og nye trænere kan have svært ved at starte i sporten, da der 
indtil nu ikke har været noget materiale til at forstå spillet og få inspiration til øvelser. 
Uanset ens baggrund som træner skal man huske på, at træning egentlig langt hen ad 
vejen foregår efter almindelige principper som opvarmning, teknisk og taktisk træning 
osv. En af de forskelle der kan være, er at nogle af spillerne ikke har dyrket en sport 
tidligere, og derfor kræves der et større forarbejde af træneren omkring spilforståelse, 
teknik, taktik og roller på holdet. 
 

GENEREL INFORMATION 
 
Kørestolsfodbold dyrkes overvejende af personer med muskelsvind eller spasticitet, 
der bruger en elektrisk kørestol til daglig. 
For at spille turneringskampe skal der monteres en skærm på kørestolen, der fungerer 
som en beskyttelse for spillerens fødder. Skærmen bruges samtidig til at styre bolden, 
så spilleren kan skyde, aflevere og drible med bolden. Skærmen kan købes ved flere 
kørestolsproducenter til forskellige priser.  
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Reglerne i kørestolsfodbold er lavet ud fra betragtningen om, at det skal minde om 
fodbold, som de fleste kender det.  
Der er dog kun fire spillere på hvert hold, og banen er omtrent på størrelse med en 
basketballbane. I hver ende er der et målfelt, hvor kun to spillere fra det forsvarende 
hold må være i af gangen. I spillet er det kun tilladt for en enkelt spiller fra hvert hold 
at være tæt på bolden. De andre spillere skal være mindst tre meter væk. Denne regel 
betyder, at kørestolsfodbold er et meget taktisk præget spil. Når de to forsvarende 
spillere er i deres eget målfelt, må de gerne holde tæt på hinanden for at forhindre mål 
til modstanderne. Hvis du gerne vil læse mere om størrelse på bane eller regler for 
spillet, er der her et link med alle oplysninger, som du behøver  
(http://www.korestolsfodbold.dk//Regeler/Regeler/index-002.htm)  
 
Siden 1986 har kørestolsfodbold eksisteret som en sport i Danmark under DHIF. 
Andre lande som USA, Canada, Frankrig og Japan har haft kørestolsfodbold på 
programmet men med helt andre regler end herhjemme. Indtil for få år siden var der 
ingen international organisation, ingen fælles regler og kun sparsom international 
kontakt. I Atlanta 2006 opstod den internationale organisation FIPFA, som indtil 
videre har ca. 10 medlemslande fordelt i det meste af verden – og der er mange flere 
på vej. FIPFA har afholdt sit første verdensmesterskab i Japan 2007, hvor et dansk 
landshold deltog og kæmpede med om semifinalepladser til det sidste, men måtte tage 
til takke med en 6. plads.  
Grundtanken fra FIPFA er, at spillet skal minde mest muligt om det almindelige 
fodboldspil. Det er egentligt en svær kunst, når det er elektriske kørestole og ikke 
fødder, der skal sparke til bolden, men det er lykkedes på fornem vis. Hvis man først 
har set en kamp i kørestolsfodbold, kan man se mange paralleller fra det velkendte 
fodboldspil til kørestolsfodbold. Det handler alt sammen om forudseenhed, 
reaktionsevne, overblik, taktisk og teknisk forståelse – alt sammen i forhold til 
fodbolden på banen.  
I Danmark spilles mesterskabet under Dansk Handicap Idræts Forbund, DHIF, der 
som specialforbund under DIF varetager alt handicapidræt i Danmark. I sæsonen 
2008-2009 er der 8 hold, som kæmper om titlen. 
 
Undervejs i materialet vil du blive præsenteret for mange øvelser. For at gøre det 
mere overskueligt er der ved hver øvelse en beskrivelse af øvelsen, materialer til 
øvelsen og nøgleord om øvelsens indholdsmæssige karakter. Der er 
variationsmuligheder til en del af øvelserne. Dette skal ses som en hjælp til trænerne, 
der får nemmere ved at tilpasse øvelserne til deres specifikke spillertrup. Det har 
været et ønske fra mange spillere at tage et særligt afsnit om selvtræning med. 
 

OPVARMNING 
 
Selvom kørestolsfodbold rent fysisk ikke kræver så meget som almindelig sport, kan 
opvarmning alligevel have stor betydning for spillerens parathed til træning og kamp. 
Gode indledende øvelser og spil giver mulighed for at træne sin boldfornemmelse og 
koordinering i forhold til bolden og ikke mindst mentalt at indstille sig til 
udfoldelserne på banen. Det er samtidig også en god ide at lave fælles opvarmning for 
hele holdet, da det skaber rammen for det sociale fællesskab på holdet. Inden en kamp 
kan opvarmningen bruges som en koncentrationsfase, der skal være med til at give 
tryghed og finde en god balance i ens spændingsniveau.  
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Opvarmningsøvelser 
 
Politi og røvere: 
En-to politimænd udpeges til at holde i et firkantet område, der passer til antallet af 
spillere. Alle røvere skal have en bold hver og holde på samme linie. Når jagten går i 
gang, er det røvernes opgave at komme over til den anden side af banen med sin sæk 
guld (bold). Politimændenes opgave er at køre røvernes sække med guld ud af banen. 
De røvere som mister deres sække med guld, bliver omvendt til politimænd og 
hjælper til i næste forsøg med at fange de andre røvere indtil der ikke er flere røvere 
tilbage. 
 
Min. 4 spillere 
Materiale: 1 bold pr. spiller, 4 kegler 
Nøgleord: driblinger, tacklinger, leg 
Variationer: Områdets størrelse, antallet af politimænd 
 
Kongens efterfølger: 
En spiller vælges til konge. Kongen bestemmer fart og retning, mens alle andre følger 
med på en lang række, mens de kopierer kongen. 
 
Nøgleord: koordination, reaktion, leg, selvtræning 
Materiale: Evt. kegler eller andre forhindringer 
Variationer: Der kan laves forlæns, baglæns kørsel og cirkler. Kan laves sammen to 
og to. En svær variation er at hver spiller får en bold. 
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Aerobic: 
Spillerne holder i en eller to rækker. En træner/spiller er foran gruppen og viser hvilke 
bevægelser de skal lave. De grundlæggende bevægelser er: frem, tilbage, svinge til 
højre, svinge til venstre og svinge hele vejen rundt. Prøv at lave bevægelserne i takt. 
Der kan udbygges med flere bevægelser efterhånden. 
 
Materiale: Musik 
Nøgleord: koordination, reaktion, koncentration, rytme 
 

 
 
Hale-tagfat: 
En eller flere spillere vælges som fangere. Afgræns et passende område v.h.a. kegler. 
Fangerne skal fange de andre ved at ramme bagenden på deres kørestole. Pas på med 
at køre for hårdt ind i hinanden. Alternativt kan der sættes plasticstrimler fast med 
tape på bagenden af kørestolen. En spiller er fanget, når strimlen er kørt af. 
 
Materiale: 4 kegler (evt. plasticstrimmel og tape) 
Nøgleord: koordination, reaktion, forudseenhed, leg 
Variation: Områdets størrelse, antallet af fangere. De der bliver fanget kan også 
omvendes til fangere, eller udgå af legen indtil den sidste er fanget. 
 
Skærsilden: 
En spiller skal opholde sig inden for et lille område (skærsilden) afgrænset af 4 kegler 
og skal forsøge at holde sit område fri for bolde. Alle de andre spillere skal forsøge at 
skubbe alle boldene ind i området. De andre spillere må ikke komme ind i området. 
Skift spilleren i skærsilden hvert andet minut. 
 
Min. 4 spillere 
Materiale: 1 bold pr. spiller, 4 kegler 
Nøgleord: reaktion, dribling, tackling, samarbejde 
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Variation: Områdets størrelse, antallet af bolde. Der kan også være to spillere i 
skærsilden. Dette kan igen varieres med en halvdel af skærsilden til hver spiller. 
 
Stafet: 
Der kan laves simple baner med en enkelt kegle, som spilleren skal rundt om. En 
spiller fra hvert hold skal ud til keglen, rundt om den og tilbage igen til resten af 
holdet på skift. Der kan laves baner med et virvar af kegler, som I selv finder en 
rækkefølge på. I kan gøre det sværere ved at bakke eller tage bolden med. 
Hvis der er stor niveauforskel kan nogle af spillerne bakke og andre køre forlæns. 
Overvej hvor mange spillere der skal være på hvert stafethold. Når der er flere spillere 
på holdet, får de flere pauser.  
 
Materialer: Kegler,  
Nøgleord: Sammenhold, koordination,  
Variation: Det kan også være et hold af gangen, som skal køre en stafet med en bold. 
Aftal evt. at alle spillere skal røre bolden en gang under stafetten. Lad de første 2-3 
spillere tilbage afgøre hvem der vinder. 
 

FYSISK TRÆNING 
 
Den fysiske træning skal underbygge den tekniske træning, idet spillerens 
koordination og reaktionstid er afgørende for en god teknik: Det er spillerens niveau i 
koordination, reaktion, udholdenhed og timing, der langt hen ad vejen afgør spillerens 
tekniske niveau. Derfor kan det virkelig betale sig at træne det fysiske niveau på 
træningsbanen og i fritiden.  
 
Til VM 2007 viste en spiller på det amerikanske landshold meget hurtige reaktioner 
på trods af hans svære fysiske handicap. Han fortalte, at han spillede computerspil 
flere timer hver dag for at træne og vedligeholde sin gode reaktioner. 
 
Der kan trænes fysisk på et utal af måder. Computerspil er et godt alternativ og med 
både Sony’s Playstation og Nintendo’s Wii er der gode muligheder for at få trænet 
reaktion, timing, udholdenhed og koordination samtidig med, at det er vanvittig 
underholdende. Nedenunder er der en række lege og øvelser, der specifikt træner 
spillerens fysik. 
 
Reaktionstræning: 
Det har enorm betydning, hvor hurtigt en spiller kan reagere, uanset om det er en 
markspiller eller målmand. I en kamp vil der konstant være nye situationer, som 
spilleren skal reagere lynhurtigt på. Nogle spillere kan have sløve reaktioner pga. 
medicin eller manglende erfaring med sport, men deres reaktionstid kan forbedres i de 
flestes tilfælde. 
Reaktionstræning kan trænes hver dag uden de store hjælpemidler.  
 
Målmandsreaktioner: 
Målmanden skal holde midt i målet. Målmanden kan holde med siden til eller med 
front til træneren/spilleren. Kast/skyd bolden mod målet med forskellig fart og 
retning. 
Materiale: 2 kegler + bold 
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Nøgleord: reaktion, hurtighed, selvtræning 
Variation: Lad målmanden prøve at holde i siderne af målet. Varier evt. øvelsen med 
at få målmanden til at dække et håndboldmål op. Skyd en almindelig fodbold hårdt til 
siderne. Dette kræver hurtige reaktioner fra målmanden. 
Markspiller-reaktioner (Illustration mangler) 
 
Hjælperne står på en lang række med en bold hver. En spiller kører i en 5 meters 
afstand fra rækken. Hjælperne skiftes til at trille en bold hen til spilleren, der 
returnerer bolden tilbage til samme hjælper. Der kan evt. laves to rækker, så boldene 
kommer fra begge sider. 
 
Materiale: Bolde 
Nøgleord: teknik, overblik, reaktion, præcision, selvtræning 
 
Junglestien: 
Lav en bane med forskellige forhindringer, der skal forceres. Der kan laves områder, 
hvor spilleren skal udføre forskellige opgaver som for eksempel skyde en bold i mål, 
dreje 360 grader eller drible forbi et antal kegler. Den kan både laves indenfor og 
udenfor og evt. med indbygget differentiering, så der bliver mere lige kamp uanset 
niveau. Prøv at få både forlæns og baglæns kørsel med. Junglestien kan køres 
individuelt på tid eller som konkurrence mellem to hold. 
 
Materiale: bestem selv 
Nøgleord: kreativitet, koordination, selvtræning 
Variation: Hver spiller kan evt. lave sin egen lille junglebane hver sammen med deres 
hjælper. 
 
Blindestafet: 
Lav to simple baner med en enkelt kegle på hver, der står ca. 10 meter fra startstregen. 
Den første spiller får bind for øjnene og skal prøve at køre hen til keglen, rundt om 
den og tilbage. Spilleren kan få hjælp fra en anden spiller eller en hjælper, der må 
guide spilleren verbalt. Bindet skifter til den næste spiller. 
 
Materiale: En kegle 
Nøgleord: Sansetræning, koordination, overvindelse, roller, selvtræning 
Variation: Alle spillere kan også få bind for øjnene og konkurrere om at komme 
tættest på en linie, der er 5-10-15 eller 20 meter væk. 
 

TEKNISK TRÆNING 
 
Et afgørende element i kørestolsfodbold er den enkelte spillers tekniske niveau. Det 
tekniske niveau er spillerens beherskelse af bolden og timing med bolden i forskellige 
situationer. Med et højt teknisk niveau kan en spiller drible, aflevere, time og skyde 
hårdt og præcist til bolden. En spiller kan altid blive bedre teknisk og det kan tage 
forholdsvis lang tid at hæve sit tekniske niveau. 
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Definitioner på skudtyper: 
 
Frontskud:  
Bolden skydes med fronten af skærmen. Det er oftest fronten af skærmen, der er i 
berøring med bolden til skud, dribling eller tackling.  
 
Svingskud:  
Bolden skydes med siden af skærmen. Dette bruges særligt ved indskud og 
hjørneskud, da bolden kan få en højere fart. 
 
Rotationsskud:  
Spilleren drejer en halv eller hel omgang rundt om sig selv for at ramme bolden. Der 
kan komme meget fart på bolden som ved svingskuddet. Desuden kan den bruges ved 
at en spiller bakker, får en aflevering og vender rundt og timer boldens bane til et 
hårdt skud. Det er en meget teknisk svær detalje, som kun få spillere i verden kan 
udføre til perfektion! 
 
Svinghastighed:  
Farten rundt om sig selv er det samme som spillerens svinghastighed. Jo højere 
svinghastigheden er, des hårdere kan spilleren skyde til bolden. Derfor anbefales det, 
at hastigheden kun sættes så meget op, at spilleren kan magte den højere fart rent 
koordinationsmæssigt. Der er ingen regler for hvor høj svinghastigheden må være. 
 
Ottetaller 
Sæt to kegler med passende mellemrum. Jo større mellemrum jo nemmere. Spilleren 
skal nu forme et ottetal i sine driblinger. Det er en fremragende øvelse, fordi 
bevægelserne med bolden minder en del om kampsituationer. Samtidig er spilleren 
meget i boldberøring. Husk at holde pause inden du bliver rundtosset. 
 
Materialer: 2 kegler 
Nøgleord: dribling, boldvendinger, fordybelse, boldfornemmelse 
Variation: Jo mindre afstand der er mellem keglerne, des sværere er det.  
 
Slalom: 
Der kan laves simple baner med en række kegler, som spilleren skal køre højre-
venstre om. Der kan også laves mere avancerede baner, hvor spilleren undervejs skal 
drible baglæns, snurre rundt osv. Med to baner kan der også laves en slalom-stafet. 
 
Materiale: 2-16 kegler 
Nøgleord: koordination, dribling, sjov, konkurrence, selvtræning 
Variation: Afstanden på keglerne afgør i høj grad sværhedsgraden. Jo mindre afstand 
des sværere bliver det. 
 
Samarbejdsstafet: 
På en bane med to halvdele skal alle spillere nå at røre bolden en gang på hver 
halvdel. Der må gerne laves aftaler på holdet inden start. Den kan evt. laves på samme 
tid med to hold mod hinanden. 
 
Min. 2-3 spillere. 
Materiale: 4-6 kegler 
Nøgleord: samarbejde, aflevering, overblik, selvtræning 
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Variation: Banen kan laves mindre eller sæt flere berøringer som krav, så det bliver 
sværere. 
 
2 rækker – aflevering til hinanden: 
Spillerne danner to rækker med front mod hinanden med ca. 5 meters afstand. Den 
forreste spiller i den ene række dribler eller skyder bolden hen til den forreste spiller i 
den anden række. Øvelsen er mest velegnet til en spillertrup, hvor samtlige spillere 
har et rimeligt teknisk niveau. 
 
Min. 5 spillere 
Materiale: 1 bold 
Nøgleord: frontskud, samarbejde, reaktion, koncentration 
 
Mano y Mano: 
Sæt to store mål op 10 meter fra hinanden. (reguler målene så de passer til spillernes 
svingstyrke og niveau. Den ene spiller skal skyde bolden (helst svingskud) fra eget 
mål mod modstanderens mål. Den anden spiller som fungerer som målmand og må 
kun holde på stregen. 
 
Materiale: 4 kegler + bold 
Nøgleord: svingskud, konkurrence, reaktion, selvtræning 
Variation: Begræns eller udvid spillernes spilområde – altså hvor tæt på det andet mål 
de må komme. 
 
Skudtræning: 
En spiller/træner afleverer bolden hårdt ind mod mål, mens en spiller kører frem 5-10 
meter fra mål og skyder.  
 
Materiale: 2 kegler, helst 1 bold til hver spiller. 
Nøgleord: skud, timing, præcision, reaktion, selvtræning 
Variation: Kan spilles med og uden målmand og med forskellige størrelse mål lige fra 
en kegle til en hel baglinie og fra forskellige vinkler. 
Den kan bruges som forøvelse til øvelsen feltpres i angreb og/eller målmandstræning. 
 
Baglæns skud: 
En angriber bakker langsomt tilbage, mens afleveringen falder. Angriberen skal nu 
time sit svingskud så bolden går i mål eller rammer en bestemt kegle. Der kan spilles 
med målmand. 
 
Materiale: 2 kegler, 1 bold 
Nøgleord: skud, timing, præcision, reaktion. selvtræning 
Variation: Spillerens og boldens fart afgør sværhedsgraden af øvelsen. 
 
Amerikansk straffe: 
En angriber starter ved midten af banen med bolden. Angriberen skal drible ned mod 
målet for at score, mens målmanden skal forhindre dette. Bolden er ude af spil, når 
den er ude af banen. 
 
 
Materiale: 4 kegler + 1 bold  
Nøgleord: dribling, finter, målmandsspil, selvtræning 
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Variation: Øvelsen kan også laves med 2 angribere 
 
Kropsfinte: 
Det er en meget svær finte at lave, og den er kun set udført af meget få spillere. 
Spilleren skal drible hen imod en kegle. Inden keglen skal spilleren bevæge sig lidt 
mod den ene side, men lige inden keglen skifte retning og komme rundt om keglen på 
den anden side. 
 
Materiale: 1 bold, 1 kegler 
Nøgleord: dribling, finte, timing, selvtræning 
Variant: Når spillerne kan mestre øvelsen kan der sættes en direkte modspiller ind. 
 
Duel: 
To spillere holder klar med 2-3 meters afstand på midten af banen. De holder med 
front til målet, hvor en målmand holder placeret. Træneren triller bolden ned imellem 
spillerne, der skal forsøge at få fat i bolden og score.  
 
Materiale: 2 kegler + bold 
Nøgleord: dribling, skud, reaktion, målmandsspil 
Variation: Spillerne kan være sammen som angribere eller være forsvarer og angriber. 
 

 
 

TACKLING  
 
Kørestolsfodbold er kendetegnet af mange tacklinger. Nogle tror at det er 
tilfældigheder, der afgør en tackling, men det er det langt fra. Det handler om at 
kunne forudse modstanderens næste træk og samtidig have en god teknik. Dette kan 
trænes specifikt. 
 



 12 

 
 
Tackling-spil: 
Lav en lille kvadratisk bane med 5-10 meter på hver side. Hver ende af banen er et 
stort mål. Start spillet på midten af banen. Lad spillerne holde med siden eller front til 
bolden. Spillerne skal spille 1 mod 1 og målet er at få bolden ned på modstanderens 
mållinie – ligesom i rugby og amerikansk fodbold.  Spillet stopper kun hvis bolden 
går ud af banen. 
Det kan være en god ide at stoppe spillet og tale med spillerne om, hvad den enkelte 
kan gøre bedre i de enkelte situationer. 
 
2 spillere 
Materiale: 4 kegler, 1 bold. 
Nøgleord: takling, forudseenhed, teknik, selvtræning 
Variation: Nogle spillere kan bruge deres hjul til at få bolden forbi deres modstandere. 
Så længe bolden er på midten af spillerens stol, er det ikke muligt for modstanderen at 
få bolden forbi spilleren. Spillerne lærer deres stole at kende i nærkampe ved at træne 
dette lille spil igen og igen og igen. 
 

SELVTRÆNING 
 
”Hvis jeg havde mulighed for det, ville jeg træne hver dag” Jesper (Århus) 
 
Hvis man gerne vil blive rigtig god til kørestolsfodbold, skal der trænes rigtig meget. 
Som det ser ud lige nu, træner de fleste klubber kun en gang om ugen. Det kan den 
enkelte spiller råde bod på ved at selvtræne.  
Her er nogle træningsøvelser som både kan anvendes til klubtræning og selvtræning. 
De kræver meget få midler: en bold pr. spiller og to kegler. Øvelserne giver en god 
træningsintensitet, fordi hver spiller får mange boldberøringer. Afgørende for 
kvaliteten er hjælperen, der skal give gode afleveringer til spilleren. 
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Her er tre eksempler på selvtræning inden for det tekniske, men der er mange flere 
øvelser, som den enkelte spiller kan øve med meget få midler. Potentielle 
selvtræningsøvelser i dette materiale har fået selvtræning som nøgleord. 
 
Selvtræningsprincipper: 
 

• Find et område hvor der er rimeligt plant. Asfalt, beton og indendørs halgulv 
er fremragende, mens græsplæner, fliser og kunstgræsbaner kan være et 
alternativ. 

 
• Der skal være en bold og en hjælper pr. spiller til disse øvelser 

 
• Der skal være nogle ting til at markere bane eller mål med. Det kan være alt 

fra kegler, sodavandsflasker og. 
 

• Øvelserne her er delt op i lette, svære og prof. øvelser. I kan evt. selv arbejde 
videre på sværhedsgraden f.eks. med skrå skud. 

 
 
 
Spydkast – frontal skud: 
 

 
 
Keglen skal være i en ret linie foran spilleren. Hjælperen triller bolden mod spilleren. 
Der skal køres lige ind i bolden, så bolden bare skal køre i en lige linie til keglen. 
Øvelsen kan laves sværere med skrå skud og hårdere afleveringer fra hjælperen. 
 
Variation: Hvis det føles som en svær øvelse, kan afstanden til keglen mindskes.  
Keglen kan også sættes på en streg, som spilleren så kan følge visuelt. 
 
Kuglestød (180 grader) – svingskud: 
Spilleren skal holde med siden eller bagenden til bolden. Drej stolen i høj fart og ram 
bolden på siden af skærmen så hårdt så muligt.  
 
Hammerkast (540-720 grader) – rotationsskud: 
Det er vigtigt at arbejde med at afpasse sit eget tilløb til bolden. 
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Det kaldes hammerkast , fordi det er samme rotation spilleren skal lave med sin stol, 
som i atletikkens hammerkast. Spilleren skal nemlig dreje hele vejen rundt om sig 
selv og derefter ramme bolden med siden af skærmen.  
 
Let niveau: 
Opstilling af keglerne med 2 meters afstand.  
  
Svært niveau: 
Opstilling af en enkelt kegle.  
 
Professionelt niveau: 
Bolden sættes i fart af en hjælper hen mod spilleren fra forskellige vinkler. 
Reguler selv størrelse på mål så det passer med niveau. 
 

TAKTISK TRÆNING 
 
Taktisk forståelse er særdeles afgørende for udfaldet af et holds kampe. Den enkelte 
spillers overblik og forudseenhed i spillet har indflydelse på den taktiske forståelse.  
Det er vigtigt at understrege, at spilforståelse ikke kun øves ved at spille kamp. Det er 
vigtigt at der bliver talt om positioner og spillemønstre undervejs i kamplignende 
situationer. 
Der er tre overordnede områder i kørestolsfodbold som ethvert hold bør træne med: 
Forsvarsspil, angrebsspil, dødboldsituationer. 
 
På både nationalt og internationalt niveau har dødbolde ofte vist sig at være det 
afgørende element i kampene. Indøvede detaljer ved især hjørneskud har ofte afgjort 
de meget tætte kampe til fordel for det mest snu hold med flest indøvede detaljer. 
Hvis man overhovedet kan tale om en hurtig vej til succes for et hold, så er det her der 
skal fokuseres på. Det anbefales at man træner disse situationer specifikt evt. i 
kombination med træning i forsvarsspil og angrebsspil. 
 
Taktiske fif 
Forsøg at udnytte bredden i det etablerede angrebsspil også ved dødbolde. Ved at 
brede spillet ud til siderne, kan spillet skubbes fremad, og ”muren” af spillere foran 
jer kan blive åbnet.  

TRÆNINGS-SPIL 
 
Half’n half: 
Den enkelte spiller må kun bevæge sig på halvdelen af banen. Spillerne må ikke 
overskride midterlinien. Resten af spillet fungerer som almindelig kamp bortset fra 
indskud, hvor spilleren godt må spille til sig selv. 
 
Materiale: Opstilling af halv bane + 1 bold 
Nøgleord: Overblik, sammenspil, rumlig træning 
Variation: Banen kan også halveres på langs. 
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2 mod 1-regel: 
Mange spillere har svært ved at efterleve denne grundlæggende regel i kamp. Derfor 
er den nødvendig at træne specifikt – igen og igen. Spil på halv eller hel bane og stop 
spillet i alle de situationer, hvor reglen bliver overtrådt. Forklar hvem der laver fejlen, 
og fortæl hvordan den enkelte spiller burde have ageret i stedet for. 
 
Intervalspil: 
Gør klar til en almindelig kamp, hvor der spilles fire mod fire. Hav også et tredje hold 
klar til at spille. Hvis I kun er 6 spillere kan I spille to mod to på en mindre bane. To 
hold starter på banen. I kan vælge at spille 2 minutters kampe eller spille til første 
mål. (Hvis I gør det så lav målene store, så det tredje hold ikke venter alt for længe)  
 
Materiale: Opsætning af en almindelig bane + bold 
Nøgleord: Overblik, koncentration, intensitet 
 
Vendespil: 
Spil almindelig kamp med indlagte forstyrrelser. Dommeren/træneren fløjter på et 
givent tidspunkt og så vender spillet, så der skal scores i den anden ende af banen. 
Der skal kun fløjtes, når spillet er på midten af banen. 
 
Materiale: opsætning til almindelig kamp 
Nøgleord: reaktion, overblik, spilforståelse 
 
Der er mange måder at forsvare på, og der er ikke nogen mirakel-opstilling. Men 
holdet skal være enige og have trænet opstillingen.  
Et godt udgangspunkt er oftest tre spillere på en række på tværs af banen med en 
spilstyrer i midten og to på kanten. Der er stor forskel på spilstyrerne, men ofte er det 
en spiller med holdets bedste overblik eller bedste teknik. Det er fornuftigt at have 
flere, der kan tage pladsen. Det skaber mere variation og bredde på holdet, og dermed 
også mere uforudsigelighed i spillet.  
Der kan varieres med afstandene mellem spillerne på rækken, og om de holder lidt 
skråt eller ligefrem mod mål. 
En af de ting der er meget vigtige for et hold, er at få arbejdet med forsvarsspil i eget 
felt. Der skal laves aftaler om, hvem der for det meste er forsvarsspilleren i feltet. 
Husk at der er altid kommer undtagelser i løbet af en kamp.  
 
Feltpres – forsvar/angreb: 
Sørg for der er en målmand og to-tre spillere i forsvaret og to-tre angribere. Der skal 
laves klare aftaler om forsvarsspillet/angrebsspillet. Sørg f.eks. for, at der er en spiller 
som for det meste kører i feltet og forsvarer sammen med målmanden. De andre skal 
finde områder omkring feltet, hvor de generer angriberne mest muligt. Angriberne 
skal starte med bolden fra forskellige positioner. 
Husk at stoppe op og snakke undervejs om, hvordan jeres aftaler fungerer og om jeres 
køremønstre (hvordan I bevæger jer). 
 



 16 

 
 
4-6 spillere (Med 4 spillere kan I spille to mod to og begrænse spilområdet til feltet) 
Materiale: 1 bold, lav mindst en halv kampbane 
Nøgleord: overblik, samarbejde 
 

INDSKUD 
 
Der er rigtig mange indskud undervejs i en kamp. Derfor er det vigtigt at holdet og 
den enkelte spiller holder i de rigtige positioner. Indskuddene kan være mange steder 
på banen– i forsvaret, på midten af banen og i angrebet – og det kan både være til 
modstanderne og angriberne. Derfor er det omfattende at lave taktik på, men det er 
bydende nødvendigt for gode resultater! 
Tommelfingerreglen i disse situationer (og generelt) er: 
Skyd altid bolden fremad banen! Ved at skyde bolden ned mod eget mål gør du 
risikoen større for mål til modstandernes hold. 
 
Indskud – forsvar: 
Hold fast i skabelonen fra forsvars- og angrebsspil med tre spillere på række, hvis det 
er holdets udgangspunkt. Lad en spiller holde på eller lige ved sidelinien. 
Centerspilleren holder 2-4 meter fra linien, mens den anden fløjspiller holde inde på 
midten klar til at drøne fremad, hvis bolden havner på midten. 
 
Indskud – angreb: 
Når et hold har indskud, gælder det om at have flere forskellige strategier til at få 
spillet sat i gang. Selvom bolden er på midten af banen kan udfaldet af dødbolden 
have stor betydning for kampens udfald.  
Kantspilleren, der er tættest på bolden, kan holde på sidelinien og forsøge at skyde 
bolden diagonalt fremad, mens spilstyreren er placeret 3-4 meter længere fra 
sidelinien. Den anden kantspiller skal holde næsten inde på midten for at åbne de 
andres forsvar. 
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Indskud – Defensivt angreb: 
Spilleren, der tager bolden, spiller bolden lige op ad linien. Det er en defensiv strategi, 
fordi denne situation sjældent giver mål. Hvis holdet er under hårdt pres eller holdets 
kørestole generelt er langsommere end det andet hold, kan det være en fornuftig 
strategi. 
 

 
 
Indskud – Moderat: 
Dette indskud er standard for mange hold. Spilleren, som skyder bolden ind, kan 
variere sit skud fra en spids vinkel til et rimeligt diagonalt skud. Farten på bolden skal 
der også tages stilling til: skal det være en kanonkugle eller et lille listigt blødt skud. 
Bolden spilles ind på midten af banen og kan åbne spillet op til fordel og bagdel for 
begge hold.  
 

 
 
Indskud – Løvens hule: 
En medspiller placerer sig lidt skråt lige foran modstanderne. Spilleren generer nu 
modstandernes forsvar og deres positioner og kan samtidig bruges som bande for 
spilleren, der skyder bolden ind. 
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Indskud – Diagonalbolden: 
Hvis holdet har en spiller, der kan skyde hårdt til bolden, så er dette en oplagt 
mulighed for at åbne modstandernes forsvar. Hav en medspiller klar til at modtage 
bolden på midten af banen. Slå bolden diagonalt hårdt til medspilleren. 
 

 
 
Obs: Det kan være en risikofyldt strategi, da modstanderne kan opsnappe bolden 
halvvejs og i værste fald få frit kørsel mod mål. 
 

HJØRNESKUD 
 
Et hjørneskud skal betragtes som en ret stor chance, da mulighederne for at score her 
er gode. Hvis I på holdet har en spiller med et godt svingskud er det en god ide at 
sætte denne spiller til at tage selve skuddet. Disse træningsøvelser skal trænes så alle 
på holdet er 100 % klar på, hvad der skal ske, for i tætte kampe falder afgørelsen ofte 
her. 
 
Forsvar: 
Målmanden skal dække nærmest stolpe ved at holde med front mod stolpen. Øjnene 
skal være på bolden og de nærmeste spillere.  
Forsvarsspilleren skal holde i feltet så tæt på bolden så muligt (5 meter væk) og med 
front skråt frem ad banen. Spilleren skal være klar til at hamre fremad og skyde 
bolden frem. En af de andre spillere skal være placeret ved hjørnet af feltet for at 
mindske pladsen til at spille den på tværs og genere modstanderne så meget så muligt. 
Den fjerde spiller skal være placeret ved den anden ende af målfeltet. Spilleren skal 
være klar til at holde i vejen for modstanderne, men også køre kontra, hvis chancen 
byder sig. 
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Angreb: Diagonal 
Dette kræver en spiller med et hårdt skud. Slå bolden ind i feltet og hav en-to spillere 
klar til at storme ind i feltet, idet bolden er sluppet. 
 

 
 
Listig-per: 
Skyd den rimelig hårdt mod målmanden i håb om, at bolden kan fumle sig over 
stregen. Den er særligt god, hvis målmanden ikke holder klods op ad stolpen. Den kan 
kun benyttes få gange i løbet af en kamp. 
 

 
 
Kombinationen: 
Lad en spiller slå den rimelig hårdt mod hjørnet af feltet. Her skal den første spiller 
holde klar, gerne lidt skråt. Spilleren har to muligheder: at skyde på mål eller aflevere 
bolden videre til den tredje spiller som holder skråt ved det fjerne hjørne af feltet. Når 
bolden kommer skal den tredje spiller blot prikke til bolden – og så er der mål. 
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ANDRE DØDBOLDE 
 
Friskud: 3 mod 1 
Dødbolden dømmes, når der er kommet en forsvarsspiller for meget i feltet. Bolden 
tages på kanten af feltet, og det er et indirekte friskud. Sæt to angribere ind i hver side 
af målet, og skyd efter en af dem eller midt i mål. En spiller kan evt. også blokere for 
målmandens udsyn. Forsvarsmæssigt er det vigtigt at have to hurtigt reagerende 
spillere i mål. De skal holde tæt på hinanden i midten af mål. 
 

 
 
Målskud: 
Et dårligt målskud kan være katastrofalt for en kamp. Det er vigtigt at have klare 
aftaler om, hvem der spiller til hvem, og hvordan det gøres.  
Lav klare aftaler for jeres målskud og afprøv dem til træning – gerne med en eller 
flere modstandere. 
Overvejelser:  
Skal målmanden spille spilstyreren eller spiller spilstyreren den til en anden spiller? 
Hvad er hver enkelt spillers position og hvordan skal bolden dribles/afleveres fremad? 
 
Tommelfinger-regel: Spil bolden roligt ud i siden og frem ad banen, så undgår du at 
få den tilbage som en boomerang mod eget mål. 
 
Dommerskud: 
Det er en dødbold uden direkte fare for holdet, men hvis en medspiller er ekstra god 
til at lirke bolden fra modstanderen har holdet en lille fordel.  
Øvelsen kan være en minikamp 1-1 i en lille firkant eller bare med en streg på gulvet. 
Hvem får bolden over på den anden side først? 
 
Materiale: 1 bold, evt. 2-4 kegler 
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Straffeskud: 
En meget sjælden dødboldsituation. Men en sjov måde at slutte træning af på eller 
bare at få trænet sit svingskud på. Målmandens reaktioner bliver også testet. 
Spillere skiftes til at skyde (helst svingskud) mod mål. 
 
Materiale: 2 kegler til mål, 1 bold. 
 

POWER-SPIL 
 
“Jeg har skudt bolden ind i muren i flere timer hver dag” Michael, verdensmester 
med USA, 2007 
 
De kommende spil er alternative og skøre spil, der er udviklet i Danmark af 
forskellige trænere. Til VM 2007 fortalte en af verdens absolut bedste spillere, 
Michael, at han havde trænet den samme øvelse hver dag i et halvt år. Det var en 
nødvendighed for at blive god, hævdede amerikaneren. Ideen om disse øvelser er bl.a. 
opstået som en modreaktion til dette. Jeg vil mene, at der kan opnås et højt teknisk 
niveau med disse spil, samtidig med at man kan grine og hygge med andre spillere. 
Nogle af spillene lægger samtidig op til at konkurrere på forskellige spilleres 
niveauer, og det gør det kun ekstra sjovt.  
 
Power Bowling: 
Sæt 5-10 kegler op som vist på billedet. Det skal være muligt at ramme dem alle 
sammen med et skud (ca. en meter i alt mellem de yderste kegler). 
Læg bolden ca. 10 meter væk fra ”keglerne”, og lad spillerne tage et godt tilløb til 
frontskud eller til svingskud. 
 
Materiale: 5-10 kegler + mindst en bold 



 22 

Nøgleord: Sjov, alternativ, tekniktræning, præcision, dødbold 
Variation: Hvis der er stor niveauforskel, kan de bedste lave hammerkast, de rimeligt 
gode laver svingskud og de hæderlige spillere laver frontskud. 
 

 
 
Power Pingpong: 
Banen er på størrelse med en badmintonbane. I hver ende er der en spillerzone, hvor 
spillerne må opholde sig. Imellem felterne er der krigszonen – det er zonen, hvor kun 
bolden må være. Bolden skal skydes fra spillerzone til spillerzone. Der gives point, 
hvis en spiller formår at skyde bolden ud ved modstanderens ende, og der gives point 
til et hold, hvis modstanderne ikke formår at få bolden op i den anden ende. Der kan 
spilles på tid eller point. 
 
Spillere: 2-4 spillere 
Materiale: To høje bjælker/bander ca. 5 m. lange til at skærme af med 5 meters 
mellemrum + bold. 
Nøgleord: alternativ, timing, præcision, reaktion, overblik, taktik 
 
Power Golf: 
Lav en bane eller flere baner med kegler, sodavandsflasker, stolper etc. som ”huller”.  
Der er utallige variationer i banelængde og underlag. Lad dig inspirere af golf og 
minigolf. 
 
Spillere: 1 eller flere spillere kan spille. 
Materialer: Bestem selv 
Nøgleord: alternativ, skudtræning, dødbolde, præcision, opfindsomhed 
Variation: Med stor forskel i niveau blandt dine spillere, kan I spille med handicap 
(som i golf). Spillerne med det højeste niveau får 0 i handicap, mens andre spillere 
f.eks. kan få handicap 2, 3, 4, 5 eller endnu mere. Hvis en spiller har handicap 5, har 
spilleren 5 ekstra slag til samtlige ”huller” på banen. 
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Power Badminton: 
Hvis det er muligt, spilles der på en badmintonbane eller lignende. Det gælder om at 
få bolden skudt ned på modstanderens baglinje. Det giver et point. Bolden må ikke 
skydes ud i siderne, og spilleren må ikke overtræde midten, så dømmes der fejl. 
Afhængigt af niveau kan man bestemme, om der skal spilles med fejl ved dødbold, 
eller om spilleren gerne må stoppe bolden og skyde til den. 
 
Spiller: 2 eller 4 
Materialer:1 bold, badmintonbane eller 6 markeringer – baglinje/midterlinje 
Nøgleord: skudtræning, koncentration, præcision 
 
Power Squash: 
Find en god mur at spille op ad. Den skal være uden lister forneden, ellers vil bolden 
hoppe uhensigtsmæssigt. Kridt evt. en bane op. Sæt en streg to-tre meter væk fra 
muren, og afgør også banens bredde. 
Det gælder om at skyde bolden på muren bag ved linjen og få bolden skudt efter 
baglinjen. Hvis bolden ikke kan komme ud til baglinjen, eller bolden er skudt ud over 
banens sidelinjer, får modstanderen et point. 
 
Materialer: 1 mur, 1 bold, kridt 
Nøgleord: præcision, reaktion, sjov, forudseenhed 
 
Power Petanque: 
Der skal først skydes en ”gris” ud på banen. (på billedet er grisen en almindelig 
fodbold). Hvis I ikke har en ekstra bold, så brug bare en kegle eller noget andet. 
Der skal være et ”slå-område”, markeret med en kegle, hvor bolden skal sendes af 
sted. Hver spiller skal have en-tre bolde at skyde af sted. Det gælder om at komme 
tættest på grisen med sine bolde. 
Materiale: 1-3 bolde pr. spiller, en gris og markering. 
Nøgleord: sjov, præcision, taktik 
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Power rundbold: 
Der deles op på to hold – et slåhold og et markhold. Slåholdet skiftes til at skyde 
bolden ud i marken fra slåkeglen. Spilleren skal efter at have slået køre hen til den 
første base, og hvis der stadig er tid - til anden base. Hvis bolden når at komme ind til 
slåkeglen, mens en spiller er mellem to kegler, er spilleren død. I kan afgøre inden 
kampen, hvor mange døde et hold skal have, før slåholdet og markholdet skifter. Hvis 
en spiller når til alle fire baser, får holdet et point. 
 
Materiale: 4 kegler + 1 bold 
Nøgleord: sjov, svingskud, taktik, reaktion 
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Power speedway: 
Lav en oval bane. Lad spillerne holde klar til start på en lige linje og sæt dem i gang. 
Spillerne må ikke tackle hinanden, men gerne skære ind foran de andre. Det er 
sjovest, hvis kørestolene er ca. lige hurtige. Lav evt. lodtrækning om spillerens 
startplacering (inder- og yderbane). 
 
Min. 3 spillere 
Materiale: 6 kegler 
Nøgleord: Konkurrence, hurtighed, fokus, koordination 
Variation: Konkurrencen kan også laves, hvor spillerne skal bakke, eller hvor hver 
spiller skal drible med en bold. Hvis der er niveauforskel, kan nogle spillere bakke og 
andre køre ligefrem. 
 

TRÆNERHJØRNET 
 

 
 
Krav og forventninger: 
Som træner er det vigtigt at stille krav til spillerne. For nogle af spillerne er 
kørestolsfodbold det eneste rum, hvor de kan prøve sig selv af i forhold til andre. 
Spillerne har ofte deres egen personlige hjælper med til træning og kamp. Det kan 
være af stor kvalitet at medtænke hjælperne som ressourcer, der kan støtte op om 
opgaver til træning og kamp. F.eks. skal hjælperne ofte være linjedommere til 
turneringskampe. For at hjælperne har en fornemmelse og forståelse af, hvad det vil 
sige at være linjedommer, er det en god ide at lade dem prøve det til træning. 
 
Træningsplanlægning: 
For at få mere kvalitet i den ugentlige træning, er det en god ide at fortælle spillere og 
hjælpere om træningens indhold. For hjælperne er det godt at vide, hvornår de gerne 
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må hjælpe til – og hvornår de kan holde pause. Hjælperne behøver jo ikke sidde i 
hallen hele tiden, så hvis træneren på forhånd kender sit træningsprogram godt, kan 
hjælperne få mulighed for at slappe af et helt andet sted. 
 
Målsætninger: 
Det er en god ide at sætte mål for klubholdet og den enkelte spiller, inden sæsonen 
starter. Det er vigtigt, at spillerne er med til at sætte målene. Så er de mere motiverede 
og vil forhåbentlig tage et større ansvar for deres egen udvikling til den enkelte 
træning. Det er vigtigt, at de personlige mål sættes i forhold til den enkelte spiller selv 
og ikke i forhold til andre spillere. Målsætninger som – ”jeg vil være bedre end ... ” er 
ikke brugbare. Der kan sættes mange forskellige mål. F.eks. at få mere fart i sine 
svingskud, at skyde mere præcist, at reagere hurtigere osv.  
 
Roller og positioner på holdet: 
Spillerne på et hold får ret hurtigt bestemte roller. Klassiske roller på et hold er: 
kaptajnen, den sjove, den højtråbende, den sociale, den krigeriske og den forsigtige.  
For at give spilleren mulighed for at lære sig selv bedre at kende og måske få flere 
facetter i sin rolle, kan der integreres en smule rollespil til træning. Med små 
papirsedler kan spillerne få nye roller, hvor der f.eks. står følgende: 
Kaptajn: Du skal dirigere tropperne og opmuntre de andre spillere til at kæmpe. 
Kammeraten: Du skal sørge for, at alle dine medspillere føler sig tilpas. 
Den krigeriske: Du skal gå ind i alle tacklinger og ikke vige tilbage for nogen. 
Dette vil være med til at give holdet og den enkelte spiller en bevidsthed om deres 
rolle og udviklingen af den. 
 
Spillernes forudsætninger: 
Selvom kørestolsfodbold er en handicapidræt, er det vigtigt først og fremmest at se og 
behandle udøverne som spillere – for det er det, de er!  
Der skal stilles forventninger og krav til spillerne, og de skal opmuntres til at udvikle 
sig spillemæssigt og socialt.  
Generelt er det vigtigt ved instruktion at fremvise øvelser meget konkret. Der kan 
f.eks. bruges taktiktavle eller kegler til at vise hvilken taktisk øvelse, der skal trænes. 
Det er, fordi en del af spillerne er meget visuelle i deres læring. 
 
Det er ikke nødvendigt at vide alt om spillernes handicap. Men det er alligevel fint at 
vide, hvilken påvirkning det kan have på deres spil. Spastikere kan ved stressede eller 
spændte situationer få forværret deres spasmer. Derfor er det vigtigt at være 
opmærksom på deres spændingsniveau. Spillere med muskelsvind kan have 
problemer med varmen eller kulden i hallen. Det er særligt deres hænder, der bliver 
kolde, hvilket kan påvirke deres præstation i negativ retning. Derfor er det vigtigt at 
give dem tid og plads til at få hænderne varmet før og nogle gange under kampene. 
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LITTERATURHENVISNING 
 
Som skrevet tidligere er dette materiale det første egentlige træningsmateriale til 
kørestolsfodbold. På trods af det er der andre relevante materialer, man som træner 
eller spiller kan lade sig inspirere af. 
 
Boldbasis – en praktisk håndbog af Stig Eiberg & Peder Siggaard, Hovedland – 
Institut for Idræt 
Fuld fart frem – Idræt for svært fysisk handicappede, Handicapidrættens 
Videnscenter. 
Gymnastik, børn og handicap af Lene Puggaard Madsen & Marianne Hornbæk 
Jensen, Handicapidrættens Videnscenter 
 
 
 


