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Træning af motorik – Kravle/Krybe – fra 3 år
Denne opstilling træner motorik ved at krybe og kravle.
Byg to tunneler, hvor den ene er høj og den anden er lav.
Kravl under den høje tunnel, og kryb under den lave.
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Træning af motorik – Klatre – fra 3 år
Med den viste øvelse kan gymnasterne træne deres motorik, ved at klatre op og rutsje ned.
Byg banen op omkring en bom. Lad gymnasterne lege motorikken ind i kroppen, ved at klatre op ad de store
trappetrin, rutsje ned ad bænken for at lande blødt på et blødspringsbanefelt eller nedspringsmåtte.
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Træning af motorik – Trille/Rulle – fra 3 år
Denne opstilling indeholder mange motorikøvelser - klatre, springe, lande og trille/rulle.
Alle redskaberne er fremstillet af skum, og er bløde, så gymnasterne er trygge ved dem.
Spring ud fra skumplinten, og land på tæppeflisen. Tril/rul ned ad skumkilen.
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Træning af motorik – Hop med landing – fra 3 år
Denne opstilling er ideel til træning af motorik ved både at kravle og springe.
Alle redskaber er fremstillet af skum, og er dermed bløde, hvilket giver tryghed.
Klatrer op ad skumplinten, hop ned på saltoplinten og videre ned på nedspringsmåtten. Eller spring ud direkte fra
skumplinten og ned i nedspringsmåtten.
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Træning af motorik – Hoppe – fra 3 år
Denne opstilling træner motorik ved at kravle og springe.
Klatre op på skumplinten, hop ned på frimærket, hop over den delte skumcylinder og klatre over skumplinten
med den delte rullecylinder.

Under udvikling af GymLab

Side 8 af 36

Træning af motorik – Balance – fra 3 år
Denne redskabs opstilling er ideel til træning af balance.
Vip og find balancen på den delta rullecylinder. Gå balancegang på sidekasserne, som skiftevis ligger med toppen
og bunden øverst. Dette giver blødt og hårdt underlag og styrker derved balancen.
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Træning af motorik - Balance - fra 3 år
Denne redskabs opstilling er ideel til træning af balance.
Kravl op på plinten, og gå balancegang på bænken over til den anden plint, hvor gymnasterne kan hoppe ned i
den bløde nedspringsmåtte.
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Træning af indspring – 1 – fra 5 år
I øvelsen træner gymnasterne indspring, så de lærer at sætte rigtigt af i f.eks. en trampolin.
Opbyg en tilløbsbane, hvor de sidste 3 skridt tages på tæppefliser (med tæppesiden opad). Der skal landes med
begge ben i hulahopringen.
Øvelsen kan udføres uden tæppefliser, og i stedt øves som længdespring med afsæt fra f.eks et sjippetov og
landing i hulahopringen.
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Træning af indspring – 2 – fra 5 år
I øvelsen træner gymnasterne indspring og afsæt, så de at sætte rigtigt af i f.eks. en trampolin.
Indspringet i en børnetrampotin kan øves ved at lade gymnasterne sætte en fod på den nederste del af kantpuden.
Hop i trampolinen med samlede ben og land i softtoppen.
Senere øves indspringet med tilløb og afsæt fra gulvet. Afsættet i trampolinen skal ske i den øverste tredjedel af
trampolindugen.
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Træning af afsæt – fra 5 år
Afsæt er et af de helt grundlæggende spring. I den viste øvelse trænes afsæt med samlede ben.
Lad gymnasterne hoppe ned på Team-Track’en fra noget højt, som f.eks. en del af en skumplint. Lad dem hoppe
op og ned et par gange, inden de lander på benene i softtoppen.
Afsættet kan også trænes på andre underlag, som f.eks. springbræt eller trampolin.
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Træning af ophop – fra 5 år
Ophop er at af de vigtigste grundspring. I den viste øvelse trænes kropsspændingen.
Lad gymnasterne hoppe op og ned i en vandret trampolin, for derefter at hoppe ud i softtoppen og lande på
benene.
Opstillingen kan anvendes både med og uden kilen, men højden hjælper gymnasterne med at hoppe højt.
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Træning af forlæns ruller – 1 – fra 5 år
Start med at sætte en ærtepose i klemme mellem hagen og brystet på gymnasten, som skal lave en kolbøtte. Det
hjælper gymnasten til at krumme sig sammen, mens kolbøtten laves.
I Lad gymnasterne lave kolbøtter ned ad en skrå kile. Den hjælper dem til at få mere fart på kolbøtten, og derved
lettere komme rundt.
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Træning af forlæns ruller – 2 – fra 1. klasse
Start med at sætte en ærtepose i klemme mellem hagen og brystet på gymnasten, som skal lave en kolbøtte. Det
hjælper gymnasten til at krumme sig sammen, mens kolbøtten laves.
II Lad gymnasterne lave kolbøtter hen over en delt skumplint. Skumplinten er med til at give gymnasterne det
sidste skub efter kolbøtten, så de kan kommer op og sidde, og være klar til næste kolbøtte.
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Træning af baglæns ruller – fra 1. klasse
Denne redskabsopstilling er ideel til træning af baglæns rulle. Sæt en ærtepose i klemme mellem hagen og brystet
på gymnasten.
Sid på kanten af den liggende skumplint og rul bagover.
Brug evt. trampolinen til at få et lille afsæt for derved lettere at komme rundt.
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Træning af håndstand - fra 3 år
Placer to stabile måtter, den ene op da en væg og den anden på gulvet foran.
Gymnasten kan nu svinge op på hænder op af måttet på vægen, med hænderne placeret på måtten på gulvet.
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Træning af vejrmøller – 1 – fra 5 år
Denne redskabsopstilling er ideel til træning af vejrmøller på begynderniveau.
Læg forskellige typer af skumredskaber på tværs af banen, og lad gymnasterne lave vejrmøller hen over dem. På
den måde får de en fornemmelse af at springe over noget. Det bevirker, at de lettere løfter benene. Ligeledes får
gymnasterne et fast punkt, hvor hænderne skal placeres, når de sætter dem på redskaberne.
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Træning af vejrmøller – 2 – fra 5 år
Denne opstilling er ideel til træning af vejrmøller for begyndere og let øvede.
Lav an vejrmølle ned gennem tunnelen bygget af to sidekasser. Tunnelen hjælper gymnasten med at få benene op
i lodret.
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Træning af vejrmøller – 3 – fra 3. klasse
Denne redskabsopstilling er ideel til træning af vejrmøller for let øvede.
”Sandhedens korridor”. Rejs 2 blødspringsfelter op, og lad gymnasterne lave en vejrmølle igennem korridoren.
Her gælder det om at lave en helt strakt vejrmølle, ellers rammer benene ”væggen”.
Begynd evt. med en god afstand mellem blødspringsfelterne for langsomt at gøre afstanden kortere.
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Træning af araberspring – fra 1. klasse
Denne redskabsopstilling er ideel til træning af araberspring/rondat.
Ved at arbejde med niveauforskelle fra hænder til fødder, når der øves araberspring, får gymnasterne længere tid
til ar nå at samle benene i luften, inden de lander på måtten.
I Ved den første øvelse er der niveauforskel på 35cm. Når gymnasterne kan lave araberspring på denne bane kan
niveauforskellen gøres mindre
II Ved den anden bane er der kun en niveauforskel på 15cm. Niveauforskellen bevirker, at det er lettere at lave
araberspringet på denne bane, end på en helt flad måtte.
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Træning af flik-flak – 1 – fra 1. klasse
Den viste redskabsopstilling er ideel til træning af flik-flak.
Læg ryggen mod multitræneren, sæt af og lad multitræneren vippe bagover.
I Gymnasten kan nu sætte hænderne på kanten af nedspringsmåtten, og lande på blødspringsmåtten. I denne
opstilling er der en niveauforskel på 15cm, som gør landingen på benene lettere.
II Gymnasten kan nu sætter hænderne på banen og lande på banan. I denne opstilling er der ikke en
niveauforskel, som gør at sværhedsgraden hæves.
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Træning af flik-flak – 2 – fra 3. klasse
Den viste opstilling er ideel til træning af flik-flak.
Lav et ”togskinne-spor” med sidekasser oven på et blødspringsfelt. Læg herefter rullecylinderen oven på
sidekasserne.
Træd op på trampolinen og læg ryggen ind mod rullecylinderen. Ved et let afsæt i trampolinen, rulle cylinderen
baglæns. Gymnasten kan herefter sætte hænderne i måtten, og lande med samlede fødder på måtten.
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Træning af flik-flak – 3 – fra 3. klasse
Denne redskabsopstilling er ideel til træning af flik-flak.
Stå på den øverste kant af trampolinen med ryggen op ad rullecylinderen. Med et let afsæt bagud hjælper
cylinderen gymnasten rundt i en flik-flak.
Øvelsen kan justeres ved at fjerne nedspringsmåtten, så opstillingen bliver mindre stejl.
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Træning af araber spring og flik-flak - 4 - fra 3. klasse
Denne redskabsopstilling er ideel til træning af araberspring og flik-flak, da den har niveauforskel og affjedring i
nedspringsmåtten.
Der er under nedspringsmåtten placeret to gamle springbrætter som giver gymnasten ”en hjælpende hånd” når
araberspringet landes og flik-flakken skal laves.
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Træning af flik-flak - 5 - fra 3. klasse
Denne redskabsopstilling er god til flik-flak fordi den er skrå, og derved giver gymnasten mere fart i springet.
Desuden hjælper det instruktøren at de ikke skal løfte gymnasten hele vejen rundt.
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Træning af flik-flak - 6 - fra 3. klasse
Redskabsopstillingen har er god da den har niveauforskel, og derved giver gymnasten fart når det skal lave sin
flik-flak.
Flik-flakken laves fra de nederste bane og ud i graven. På de resterende redskaber laves araberspringet til at give
gymnasten fart inden flik-flakken.
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Træning af kraftspring – 1 – fra 1. klasse
Denne redskabsopstilling er ideel til træning af kraftspring.
Niveauforskellen fra nedspringsmåtten til blødspringsfeltet gør det lettere at komme op på hænderne.
Sæt fødderne på nedspringsmåtten og hænderne på blødspringsfeltet. Stå op på hænder og fald henover
multitræneren, multitræneren sørger, at gymnasterne kommer sikkert rundt.
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Træning af kraftspring – 2 – fra 3. klasse
Denne redskabsopstilling er ideel til træning af kraftspring.
For at gøre det lettere at lære ar lave kraftspring, kan du bygge en ”trappe”, som gymnasterne kan springe nedad.
Gå op på hænderne fra skumplinten og ned på saltoplinten. Fald bagover, så der laves kraftspring henover
rullecylinderne.
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Træning af kraftspring – 3 – fra 3. klasse
For at gøre det lettere at lære at lave kraftspring, kan de bygge en ”trappe” som gymnasterne kan springe nedad.
I sæt fødderne på det højeste punkt, og hænderne på det midterste niveau. Lav kraftspringet, så der landes med
fødderne på det laveste niveau.
II Det samme gør sig gældende har, dog er den laveste del skrå og der er affjedring i nedspringsmåtten. Hvis
gymnasten ønsker et lave en salto efterfølgende kan dette gøres med affjedringen.
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Træning af kraftspring - 4 - fra 3. klasse
Denne opstilling er god til at træne kraftspring, da der er niveauforskel. På øverste niveau står gymnasten, på
næste niveau sættes hænderne, og gymnasten lander i graven/sidste niveau.
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Træning af kraftspring - 5 - fra 4. klasse
Denne opstilling er ideel til træningen af kraft-salto. Det er en lang bane med en kort bane ovenpå. Gymnasten
løber henad den korte bane og sætter hænderne på kanten, og laver sit kraftspring så gymnasten lander på den
lange bane. Gymnasten kan lave saltoen ud til den høje grat, eller en lav grav.
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Træning af salto – 1 – fra 1. klasse
Træning af salto kan indøves i flere niveauer. Denne opstilling er for begyndere.
Ved at hæve børnetrampolinen i den ene ende, så dugen er vandret, kan trampolinen benyttes i stil med
en ”stortrampolin”. Lad gymnasten hoppe et par gange i trampolinen, sætte af, og lave en kolbøtte på
saltoplinten.
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Træning af salto – 2 – fra 3. klasse
Træning af salto kan indøves i flere niveauer. Denne opstilling er for begyndere og let øvede.
Når gymnasterne er blevet fortrolige med trampolinen, og har øvet indspring, afsæt og ophop, kan trampolinen
sættes i normal position. Lad herefter gymnasterne løbe hen til trampolinen for at sætte af, og lave en kolbøtte på
softtoppen.
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Træning af salto – 3 – fra 3. klasse
Træning af salto kan indøves i flere i niveauer. Denne opstilling er for begyndere og let øvede.
Lad gymnasten løbe hen til trampolinen for at sætte af i den øverste tredjedel af trampolindugen, og lave en
forlæns rulle med af den liggende skumplint.
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