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Leg & Fællesskab i en Coronatid  
en håndbog om små HandiLege og spil:  

- til de mindre fællesskaber, under en nedlukning 
- eller i hverdagen, når man er et par stykker, der vil hygge sig sammen 

Download, gratis, som PDF-materiale på: www.centerforleg.dk 
 
 
         

  
  

”Så er der sprit!” (Foto: Morsø. LH.) 
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1. Forord 
Leg & Fællesskab i en Coronatid er et Projekt med støtte fra Slots- og 
Kulturstyrelsens  
”Pulje til kultur-, idræts- og foreningsaktiviteter til sårbare, udsatte og ældre under 
corona-krisen”, som Gerlev Idrætshøjskole drev i perioden august-december 2020 + 
en forlængelse pga. ”anden bølge” af covid19 (til 30.juni.2021). Projektet udviklede 
en række små HandiLege og spil, til de mindre fællesskaber, som man lever i under 
en nedlukning. Men det er også aktiviteter til en almindelig hverdag, når man er et 
par stykker, der vil hygge sig sammen. Alle ønskes god fornøjelse.  
Med venlig hilsen Lars Hazelton  
- projektleder - Gerlev Idrætshøjskole - Center for Leg & Bevægelse 
 
Hvad er HandiLeg?  
HandiLeg er en samværsform omkring sociale og fysisk aktive lege og spil. I 
HandiLeg har deltagerne stor indflydelse på og kan tilpasse aktiviteterne. Det giver 
glæde. 
 
Leg og fællesskab i en Coronatid 
I juni 2020 søgte Gerlev støtte fra Slots- og Kulturstyrelsen til et aktivitetstilbud, der 
kunne nå ud til isolerede og sårbare borgere i form af et mindre projekt; Leg & 
Fællesskab i en Coronatid.  
Dette materiale - som ligger til gratis download på www.centerforleg.dk og 
www.gerlevhandileg.dk  er resultatet af denne støtte og bidrager flot til udviklingen af 
HandiLeg som metode for mennesker med udviklingshandicap.  
 
Baggrund for de små HandiLeg og spil  
Covid19 lukkede ned for de stører fællesskaber, hvor HandiLeg foregik. For borger 
med handicap har retningslinjerne under pandemien ført til en strengere og længere 
nedlukning og isolation, end for resten af samfundet. Derfor var der behov for at 
nytænke aktiviteterne i HandiLeg. Hvordan kunne man have leg og fællesskab i en 
Coronatid?  
 
Gerlev Center for Leg & Bevægelse  
Center for Leg & Bevægelse, ligger på Gerlev Idrætshøjskole og driver Gerlev 
Legepark og projekter med aktiv leg som omdrejningspunkt. Gerlev arbejder med 
mange målgrupper, én af dem er mennesker med udviklingshandicap Se: 
www.gerlevhandileg.dk 
 
Projekt HandiLeg for mennesker med udviklingshandicap  
HandiLeg er et projekt, som Gerlev Center for Leg & Bevægelse gennemfører i 
årene 2018 - 2020 - forlænget til 2021 pga. Covid19- HandiLeg er med støtte fra 



Leg & Fællesskab i en Coronatid - Små HandiLege og Spil for få deltagere. 
Projekt med støtte fra Slots- og Kulturstyrelsens  
”Pulje til kultur-, idræts- og foreningsaktiviteter til sårbare, udsatte og ældre under corona-krisen” 
 

3 
 

TrygFonden. Projektet kører i syv kommuner over hele Danmark. se: 
www.centerforleg.dk/handileg 
 
Små HandiLege og spil? 
Dette materiale beskriver små HandiLege og spil - aktiviteter for få deltagere (2-6 
personer).  
Det er lege, som passer til de små fællesskaber - under en nedlukning - eller i en 
situation, hvor man blot er nogle få, der har lyst til leg og fællesskab -f.eks. “en 
søndag på bostedet”.   
Alle lege og spil er udviklet sammen med borgere og pædagoger i de sociale bobler, 
man færdes i under pandemien. Små HandiLege og spil er enkle at udføre og 
kræver kun få redskaber og lidt plads.  
 
Hvordan bruger man materialet? 
Bogen beskriver 20 små HandiLege og spil.  
Hver leg og spil er beskrevet i versioner fra de helt enkle til de mere komplekse.  

* = Enkel version af leg/spil 
** = Almindelig version af leg/spil 
*** = Kompleks version af leg/spil 
♿ = Angiver at her kan borgere i kørestol og med rollator være med. 

 
Lege og spil skal IKKE læses fra start til slut – find den version som passer jer!  
Læseren opfordres til at bruge ovenstående piktogram med stjerner og kørestolen til 
at finde den bedst egnede version.  
Hver leg og spil indledes med en kort tekst: Om legen/spillet - her vil læseren hurtigt 
kunne afgøre om hvilken version af legen/spillet er relevant. På samme vis er alle 
lege og spil illustreret med fotos. 
 
Teksten henvender sig direkte til instruktøren - som kan være en pædagog, en 
borger, en frivillig -én som står for at sætte aktiviteten i gang. Teksten kan derfor 
virke lidt bombastisk for en rutineret instruktør, men er tænkt som en hjælp for nye 
instruktører. Tekstens stil er et bud på, hvordan formidlingen af små HandiLeg og 
spil kan udføres. 
 
Legens pædagogik 
Små HandiLege og spil baserer sig på projekter og erfaringer om leg med 
mennesker med udviklingshandicap.  
I forhold til legens pædagogik og Gerlevs tilgang til leg som metode henvises til 
Gerlevs første bog om HandiLeg: 
 

HandiLeg Tekst og idé: Lars Hazelton  
Tegninger: Thomas Nøhr Grafisk tilrettelæggelse:  
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Henriette Wiberg Danielsen / sidenhen.dk  
ISBN.nr.: 978-87-88986-64-8 (PDF-version)  
Gratis download: centerforleg.dk/handileg/  
 
ISBN.nr.: 978-87-88986-65-5 (Trykt version)  
Købes hos Gerlev Center for leg & Bevægelse Forlag: Bavnebanke 

 
Tak til Slots- & Kulturstyrelsen 
samt de herlige borgere, dygtige pædagoger og modige kommunale embedsfolk, 
som har bidraget til udviklingen af Leg & Fællesskab i en vanskelig Coronatid og 
hermed givet plads til udviklingen af de små HandiLege og spil. 
 
Fotos i dette materiale 
Særlig tak til borgere og pædagoger på Morsø og i Bjerringbro for at give tilladelse 
til, at der må anvendes fotos af dem i formidlingen af Leg & Fællesskab - Små 
HandiLeg og spil. 
 
Lars Hazelton Projektleder på HandiLeg Gerlev Center for Leg & Bevægelse Gerlev 
Idrætshøjskole – Juni 2021.  
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2. Generelt om Leg & Fællesskab i en Coronatid og De Små 
HandiLege og spil for få deltagere 
 
I dette materiale får du en række små lege, keglespil og boldspil, som i praksis har 
vist sig at være sjove og skabe fællesskaber for mindre grupper - typisk 2-6 
personer.  
 
Lege og spil er udviklet af borgere med udviklingshandicap og deres pædagoger, 
sammen med Gerlev Idrætshøjskole - Center for Leg & Bevægelse.  

Under pandemien med Covid19, hvor alle måtte “blive hjemme”, var man typisk en 
lille gruppe, som måtte prøve at hygge sig sammen. Alle de større fællesskaber var 
lukket ned - her kom de små lege og spil ind, som et vigtigt element, til at skabe 
sociale aktiviteter for de få deltager.  

De små lege og spil passer typisk til et antal på: 2 til 6 deltagere  
Hvis der er flere deltagerne, så del op i hold, så der er mest aktivitet for alle. 
 
Spil og lege er i flere versioner 
De små lege og spil spænder fra den helt enkle version af en leg til komplekse spil 
med point, vindere og tabere. Find den version, som passer jer. 
 
Socialt 
Det sociale er i centrum både i de fysisk aktive lege og i de sjove spil.  
De små lege og spil er et ”fælles tredje” for deltagerne - noget man kan samles om, 
som udløser snak, latter og fællesskab.  
 
I de enkleste versioner af legene og spillene er det blot selve deltagelsen, som er i 
fokus - “vi gør noget sammen!” I de mere komplekse versioner af spillene tælles der 
point, og deltagerne har en godmodig kappestrid - måske er der en gevinst på spil? 
I alle versioner opstår der fællesskab og social aktivitet. 
 
Fysisk  
De små lege og spil giver let fysisk motion, på en sjov måde.  
I de fysisk aktive lege udfordres kondition, motorik og koordination.  
I spillene skal deltagerne kaste eller glide en ærtepose over gulvet, måske trille en 
bocciakugle eller kaste en bold - aktiviteter som udfordrer og styrker koordination af 
hånd og øjne.  
Deltagerne skal bruge arme og hænder, give et lille afsæt i ben og fødder, når der 
kastes, og bøje i knæene når en bold gribes. 
Kroppen og hovedet bøjes nedad, man kommer ned i knæ og få udfordret balancen 
både ved kast, og når kasteredskaber samles op, og når man sætter keglerne mv.  
på plads igen.  
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Hvor 
Alle små HandiLege og spil er egnede både udenfor og indendørs på de fleste 
underlag.  
Hvis der indgår bolde i lege og spil, virker et hårdt jævnt underlag bedst. 
Er der deltagere på hjul (kørestol/rollator), er et hårdt underlag at foretrække. 
 
Redskaberne til lege og spil er simple 
Man kan let skaffe de få nødvendige redskaber til de små lege og spil; “brug det I har 
i huset”.  
 
Til legene kan markeringskegler i farver bruges til markeringer af, hvor man skal stå i 
legen, hvor der er helle, hvor man skal kaste fra etc. Har man ikke markeringskegler, 
kan farvede stykker tøj, dåser eller plastikflasker etc. bruges. 
 
I lege og spil med bolde, anbefales faste skumbolde eller andre lette bløde bolde. 
Undgå badebolde - de er for ustabile. For borgere som ikke er vant til bolde, kan 
tunge læderbolde være en skræmmende oplevelse - så dem bruger man ikke. 
 
I alle keglespil kan kegler være fra et sæt af Kongespillet - det er ret almindeligt. Men 
træklodser, sågar brændestykker. 
 
Kasteskyts kan være ærteposer eller bolde.  Har man et sæt have-boccia eller 
kroket-spil, er kuglerne gode at trille mod keglerne.  
 
Men mindre kan gøre det; nogle plastikflasker med vand i bunden som vægt (husk 
skruelåget!) En sammenrullet sok som kasteskyts - så er man i gang med at spille 
kegler. 

 
Point i spil - “Fingrene og Havelågerne”  
Gør det at give point, håndgribelig! 
I de versioner af spil, hvor der gives point, er pointsystemet bygget omkring fingrene.  
Instruktøren og borgerne, som deltager, kan tælle med, når der gives point: “1 finger 
= 1 point, - en hånd med fem fingre = 5 points, - 10 begge hænder med ti fingre = 10 
points”  
 
Brug “Havelåger” når point skal tælles sammen! 
Du og borgerne tæller tydeligt point i spillet med fingrene, og I skriver sammen 
”Havelåger” (4 lodrette og 1 tværgående streg = 5 points) op på en tavle eller stykke 
papir – gør det synligt og konkret.  
Vær opmærksom på, at nogle borgere behersker hovedregning suverænt, mens 
andre ikke har begreb om tal.   
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Tips 1. Skriv “Havelågerne” op ud fra hver deltagers navn  
Tips 2. Hold det med point på et venlig og uhøjtideligt plan!  
 

 
Foto 1. Det tælles point med ”Havelåger” af borgerne selv  

 
Sportslige Handicaps – om tilpasset afstand og ekstra kast  
Vær opmærksom på, at alle får en fair mulighed, eksempelvis ved at give nogle 
deltagere ”et sportsligt handicap”: 

● flere ærteposer / bolde / bocciakugler og dermed flere forsøg på at ramme.  
● Sæt en ekstra kastelinje, som er tættere på keglerne.  

Dette er ikke “snyd”.  Deltagerne har forskellige udgangspunkter.  
 
Min erfaring er, at mennesker med udviklingshandicap generelt er meget fair over for 
hinanden og har blik for forskellighed.  
Samtidig kan mange borgere også godt lide at præstere, at kappes og drille lidt – på 
den venlige måde.  
 
Spil for borgere med nedsat hånd- og armfunktion: 
Keglespil er for alle! Også for borgere med begrænset arm/hånd-funktion – brug en 
kort tagrende af PVC (ca. 2. M.) og en boccia-plastkugle, eller lignede. (se foto! 2, 3, 4, 5).
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Foto 2, 3, 4, 5. Brug en tagrende på 2 m. som rampe - så sker der noget!  (HandiLeg Bjerringbro. foto LH.) 
 
OBS: husk at der er deltagerne der er de aktive i lege og spil 
Kan borgeren ikke selv rejse keglerne eller samle ærteposer, bocciakugler og bolde 
op m.v.  skal instruktøren spørger: ”Er der nogle, som vil hjælpe med …. ?”  Der 
plejer at være flere frivillige. Det er altså ikke kun dig - instruktøren - som skal drøne 
rundt og bukke dig efter udstyret - få alle med! 
 
Kompleksiteten af lege og spil versionerne er: 

*  = helt enkelt 
**   = medium 
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*** = kompleks 
Egnet for borger i kørestol og rollator: ♿  

 

Baggrund for Små HandiLeg og spil 
Små HandiLege & spil bygger på udviklingsarbejder fra Gerlev Idrætshøjskole og 
Center for Leg og Bevægelse i efteråret 2020.  Corona-pandemien lukkede ned for 
mange aktiviteter i bl.a. projekt HandiLeg og betingede udviklingen af lege og spil for 
mindre isolerede grupper, da de større fællesskaber ikke kunne samles pga. risiko 
for smitte med covid19. 

Små HandiLege & spil er inspireret af følgende: 
● HandiLeg 
●  - en bog om leg og pædagogik for mennesker med udviklingshandicap.  
● Tekst og idé: Lars Hazelton - Gerlev Center for Leg & Bevægelse. 
● ISBN.nr.: 978-87-88986-64-8 (PDF-version) Til gratis download: 

centerforleg.dk/handileg 
●  ISBN.nr.: 978-87-88986-65-5 (Trykt version) Købes hos Gerlev Center for leg 

& Bevægelse. 
● “Gamle Idrætslege i Danmark - bind 1 til 4” Lege- & Idrætsforsker, Ph.d., 

Jørn Møllers værk med 400 lege og spil.  
● Kompendiet “Euro-leg: 121 lege og spil fra Gerlev Legepark”, Jørn Møller 
● Bøger/kompendier købes via Center for Leg & Bevægelse på Gerlev 

Idrætshøjskole.  
● ISBN: 87-88986-30-6 (bd. 1-4) (1990, 2011)  
● ISBN: 87-88986-40-3 (2000, 2011) 
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3. Leg med bolde og andre svævende genstande (2-6 
deltagere) 

   

Foto 1. Balloner og fluesmækkere i hallen -svæve-sjov!                 Foto 2. Borger og pædagog spiller bold gennem ring på P-
pladsen.  (Morsø. foto LH.) 

Om Lege med bolde og andre svævende og flyvende genstande:   

At kunne kaste og gribe en bold eller andre svævende og flyvende genstande er en 
basal leg.  Det er også en grundlæggende leg at kunne trille bolde imod andre 
mennesker eller genstande. Man kan kalde det for aktion - reaktion = leg. 

Hvis du kan, tænker du slet ikke over det. Men for mennesker med 
udviklingshandicap er det tit en oplevelse og glæde, at det lykkes.   

-  i det følgende kommer fem små lege og spil med bolde (en enkelt leg med 
balloner), de fire første er enkle og basale. Det fjerde, et boldspil, kan udvikles til at 
være et kompleks spil. 

Der er mere inspiration og flere boldbasis-lege - i Gerlevs første bog: HandiLeg, 
bogen kan downloades gratis fra www.gerlevhandileg.dk  (se HandiLeg, kapitel 4.11)) 

Boldspil er ikke en pantomime!   

Husk at leg og spil med bolde handler om at kontakte og kommuniker med hinanden. 
Kald på hinanden. Tal til hinanden, før bolden kastes eller trilles. Ros når bolden 
gribes og giv opmuntring hvis; “Den runde” smutter …  

I små HandiLege og spil er bolde og andre svævende genstande først og fremmest 
et redskab til samvær og fællesskab - ikke konkurrence. 

Forslag til bolde:  
● En stor, ikke alt for hårdpumpet, bold med en gribevenlig overflade og en 

tydelig farve (ikke en let badebold - den flyver skævt) 
● Hav´ andre bolde klar, hvis nogle af deltagerne kaste og griber bedre end 

forventet, eller de skal udfordres. 
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● Prøv også at kast og gribe andre genstande f.eks. tørklæder, tøndebånd, et 
lille stykke træ (rundet i kanterne), en hat, en vante, et køkkenredskab … tal 
sammen om de mærkelige ting man kan kaste til hinanden.  
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4. At kaste og studse en bold til en anden spiller 

Foto 1. Kaste og studse en bold, en sjov og svær udfordring for mange. Brug en stor og gribevenlig bold  . (Morsø. foto LH.)     

 
Foto 2. Den røde ring samler gruppen i en kreds og holder fokus på, hvor bolden skal ramme for at springe op til den anden 
spiller.  (Morsø. foto LH.) 
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Foto 3. Tit er det lettere at gribe en bold, når den springer op fra underlaget, farten tager lidt af, og bolden ses tydelig imod det 
mørke underlag, og modtageren kan gå fremad mod bolden - når der gribes direkte i luften, gå man tit lidt baglæns.            
(Morsø. foto LH.) 

Om spillet:   

At kunne kaste og gribe en bold er helt basalt for kunne lege med bolde.  Det lettere 
at gribe en bold, når den kaste af én spiller ned mod underlaget, så bolden springer 
op fra underlaget, men farten tager lidt af i opspringet, og bolden ses tydelig imod 
det normalt mørkere underlag. Samtidig kan den spiller som modtager bolden gå 
fremad imod bolden, hvilket gør det letter at gribe den. Hvis bolden skal gribes 
direkte i luften, især hvis den kommer højt oppefra, gå man tit lidt baglæns og har 
dårligere balance. (se foto 1 + 2 + især 3.) 

Antal:  

Fra 2 og til 6. 

Hvor:  
Udenfor eller indendørs. Kan spilles på de fleste hårde underlag.  
 
Start:  
Deltagerne står i en kreds rundt om et tøndebånd eller en kridtcirkel (brug en klar 
kontrastfarve i forhold til underlaget.)  
 
Redskaber:  

● En stor ikke alt for hårdpumpet bold med en gribevenlig overflade og en 
tydelig farve (ikke en let badebold - den flyver skævt) 

● Hav´ andre bolde klar, hvis nogle af deltagerne kaste og griber bedre end 
forventet, eller de skal udfordres. 

● Et tøndebånd eller kridt til at tegne med (kontrastfarve til underlaget) 
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Version 1. * ♿ - kan leges siddende  
Et spil uden tabere og vindere.  
Spillerne står / sidder i rundkreds et par meter fra midten.  
På skift kaster spillerne en stor gribevenlig bold ned, mod midten af kredsen.  
Midten er markeret med et tøndebånd eller en kridtcirkel (brug tape indendørs)   
Når bolden springer op fra midten, skal den spiller, som står i boldens retning, 
gribe bolden. Det kan være lidt tilfældigt i begyndelsen, men snart sætter 
spillerne retning på bolden, så den springer op til spilleren lige overfor.  Når 
bolden gribes, får spillerne et fælles “bravo”.  
 
Fokus:  
At øve sig i at kaste mod midten med en kraft som får bolden til at springe op i 
brysthøjde på den anden spiller. At få tillid til bolden og de øvrige spillere. At 
kaste blødt og lige. At trække bolden ind til sig når den gribes. (se foto 1, 2, 3.)  
 
Hvordan:  
Alle står i kredsen. Som instruktør har du bolden og siger “Hanne er du klar, 
nu studser jeg bolden ned i jorden, den springer op til dig, frem med armene, 
så du kan gribe bolden og give den et kram!” Så kaster instruktøren, lige og 
blødt ned midten af kredsen “Kom Hanne, gå frem imod bolden, slå 
hænderne om bolden” Lykkes det for Hanne, udløser det et fælles “Bravo!”  
Nu er det Hannes tur til at prøve at kaste bolden - måske skal instruktøren 
over til hende og hjælpe …  
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5. At kaste bold gennem ringe 

    
Foto 1 + 2: Kast igennem en ring indendørs brug blød bold. Udenfor med to ringe og en lille hurtig skumbold .  
(Foto: Viborg/Morsø. LH) 

 
Om legen 
At kaste bold gennem en eller et par ringe er en simpel boldleg for få deltagere.  
Legen går ud på at se, hvor mange gange to deltagere kan kaste og gribe bolden til 
hinanden igennem en eller flere ringe (tøndebånd/hulahopringe).  
De øvrige deltagere holder en eller flere ringe op.  

Efter et antal kast skifter deltagerne, så nye spiller bolden og andre holder ringene.  

Legen kan gøres lettere eller sværere ved at bruge store eller små ringe, holde 
ringen i ro eller bevæge den op og ned. Spillernes afstand til ringene har betydning - 
tæt på er nemt, langt fra er svært.  

Antal: 2-6 deltager. 

Start:  
Deltagerne står over for hinanden.  
Borgere i kørestol kan fint deltage med de øvrige, hvis ringen sænkes lidt. 
 
Redskaber:  

Bolde, som er bløde og har en gribevenlig overflade.  
Ringe, tøndebånd eller hulahopringe i forskellige størrelser. 
 

Version 1. At kaste og gribe en stor blød bold *♿    
Fokus: 
Samarbejde om at kaste og gribe bolden. Man kaster i en blød bue gennem 
ringen og griber bolden med begge hænder. Husk at sigte mod brystkassen 
på modspilleren. De, som holder ringen, gør sig umage med at finde den 
bedste højde for spillerne. 
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Hvordan: 
Instruktøren spørger: “Kan i to kaste bolden til hinanden?”. De to deltagere 
kaster og griber et par runder. Du siger: “Bravo”, når det lykkes. 
Så forøger instruktøren udfordringen: ”Nu stille to andre deltagere sig op med 
den store ring imellem jer, der spiller bold, kan I kaste bolden gennem ringen 
og gribe den?”  Efter et par runder skifter deltagerne til at være spillere og 
ringholder.  
 
Hvis deltagerne har lyst til flere udfordringer, kan ringene bevæge sig op og 
ned i en rytme. Man kan bruge mindre ringe til at kaste bolden igennem, eller 
man kan kaste med mindre bolde. 
 
OBS: 
Tryk bolden ind til brystet når den gribes – ”giv den runde bold et kram!”  
Når bolde tabes og triller væk, siger instruktøren: ”Er der nogle, som vil 
hjælpe med hente bolden, så vi kan spille igen?”   
(Husk: det er ikke dig som instruktør der skal løbe rundt efter bolden) 
 
 

 
Foto 2: Kast igennem en ring. Grøn kegle = tæt på/let. Gul kegle = halvvejs. Rød kegle = langt fra / 
svær. (Foto: Morsø. LH) 
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6. Ballon og Fluesmækker (2-6 deltagere) 

 

Foto 1. Kan vi ramme en ballon med fluesmækkeren? (Foto Morsø. LH) 

Om spillet 

En fluesmækker lægger op til at smække med et KNALD!  Balloner er sjove, 
smukke, og de kan svæve, men balloner er skrøbelige - BANG! 

Der sker noget skægt, når de to ting kombineres. Hvad enten, der er tale om et 
samarbejde om at holde ballonen svævende, eller der er kamp om at smække 
ballonerne over på modstanderens banehalvdel... 

Antal: Fra 2 til 10 deltagere. 
 
Start A. 
Fokus på samarbejde: Deltagerne står i små grupper med fluesmækkeren klar til at 
samarbejde om at holde deres ballon svævende - uden den brister! 
 
Start B. 
Fokus på “Kamp”:  Deltagerne står i to hold på hver sin side af en linje, klar med 
fluesmækkeren. “1, 2, 3 - nu!” Instruktøren slipper et par balloner løs, og holdene 
kæmper om at holde deres banehalvdel fri - indtil - BANG-BANG! 
 
Redskaber:  

● Fluesmækkere - én pr. deltager 
● Balloner - af en god kvalitet (de billige går for let i stykker!) 
● Kegler til at markere en linje ved “Kamp” 
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7. Tårnbold - et spil med ét mål 

 
Foto 1.  Tårnbold udenfor i version 2. Deltagerne står i en kreds om et trebenet tårn. På skift kaster man mod tårnet, vælter det, 
bliver man den nye vogter af tårnet, som sparker eller griber bolden, så tårnet ikke vælter! (Morsø. foto LH.) 

Om spillet:   

Deltagerne står i en kreds, i midten står et trebenet tårn af tre pinde (H: ca. 80 cm) 
Pindene er samlet i toppen med snor/elastik.  

På skift har hver spiller et forsøg på at kaste mod tårnet.  

Vælter en spiller tårnet, får spilleren et fælles “Bravo!” og får æren af at rejse tårnet 
op igen og bliver dermed den nye vogter af tårnet. Vogteren har ret til at forhindre de 
andre spillere i at ramme tårnet ved at sparke væk eller gribe bolden.  (se foto 1) 

Antal: Fra 3 og til 8 deltagere. 
 
Start:  
Deltagerne står i en kreds, hver spillers plads i kredsen er markeret med kegle eller 
et kridtmærke (tape ved indendørs spil). 
 
Redskaber:  

● Bold - stor, blød og gribevenlig eller lille, hård og hurtig - alt efter deltagerne 
● Tårn af pinde, samlet i toppen, så der dannes et tre-ben. Højde ca. 80 cm. 
● Kegler der marker spillernes pladser (2 m. afstand mellem hver) 

     
Version 1.*♿  
Kan vi vælte tårnet - et spil uden tabere og vindere. 
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Version 1. er uden en vogter af tårnet - det handler simpelthen om at ramme og 
vælte tårnet. Deltagerne står i en kreds, i midten står et trebenet tårn. På skift har 
hver spiller et forsøg på at kaste mod tårnet.  

Vælter en spiller tårnet, får man et “Bravo!” fra alle øvrige spillere og æren af at rejse 
tårnet op igen.  

Fokus:  
At kaste og ramme. At vente på sin tur og glæde sig over hinandens dygtighed, når 
vi “Bravo!” 

 
Hvordan:  
Som instruktør er du med i kredsen: “Nu skal vi prøve, om vi kan ramme det 
trebenede tårn, så det vælter” Instruktøren giver bolden til en spiller, “værsgo prøv 
om du kan kaste eller trille bolde mod tårnet”. Hver gang det lykkes, udløser det et 
“Bravo!”  fra alle spillere. Bolden kommer hele kredsen rundt.  
 
Vær opmærksom på at spillerne kan have glæde af forskellige typer og størrelser af 
bolde for at lykkes med at ramme og vælte tårnet.  
Vær også opmærksom på afstanden til tårnet; kredsen behøver ikke være helt 
cirkulær, nogle spillere skal helt tæt på…  Vær kreativ for at få alle med i spillet  
(se foto 4, 5, 6.) 
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Foto 4, 5, 6. Ved hjælp af en blød måtte skabes en tragtformet bane, så Søren også kan være med - 
slip bolden, hold banen, tårnet vælter - “Bravo!”  Playbuilding for hele gruppen! (Foto: Morsø. LH) 

 
Version 2. **  
Hvem kan vælte tårnet - et spil, hvor man kappes om at komme ind i midten. 
Version 2. er et spil, hvor det er gruppen imod én - vogteren af tårnet. Deltagerne 
står i en kreds, i midten står det trebenede tårn og vogteren af tårnet.  

Deltagerne skal vælte tårnet med bolden, men vogteren er i vejen. Derfor skal 
spillerne kaste og trille bolden til hinanden i et vilkårligt mønster.  Spillerne kan 
aflevere bolden til hinanden; højre om og venstre om eller hen over kredsen, dette 
for at vogteren ikke kan forudsige, hvorfra kastet mod tårnet kommer fra. 

For vogteren handler spillet om at være vogter af tårnet så længe som muligt. 
Vogteren skal hele tiden vende front mod den deltager, som har bolden, for at hindre 
at det lykkes for denne at kaste, at ramme og vælte tårnet. Jo længere tid vogteren 
er inde, jo bedre. 

Når en spiller til sidst lykkes med at vælte tårnet - udløser det et fælles “Bravo!” 
Spilleren går ind i kredsen, rejser tårnet op og gør sig klar. Et nyt spil kan begynde. 

Fokus: At gruppen samarbejder mod vogteren. At kaste til hinanden kvikt og sikkert 
(kommunikation og øjenkontakt mellem spillerne betyder alt! Så det skal øves. F.eks. læs kapitlet boldbasis i 
bogen: HandiLeg kap. 4.11)  
 
Hvordan: Som instruktør er du med i kredsen: “Heidi sår inde ved tårnet og passer 
på det. Nu skal vi prøve, om vi kan spille bolden rundt, så vogteren af tårnet ikke kan 
se, hvorfra bolden kommer. Husk at vogteren må gribe eller slå og sparke bolden 
væk, så vi skal samarbejde for kunne ramme det trebenede tårn, så det vælter,” På 
et tidspunkt lykkes det for en spiller - “Bravo!”.  Så går spilleren ind, rejser tårnet op 
og bliver den nye vogter. (se foto 1, 2, 3.) 
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8. Spille bold i firkant 

      
Foto 1 + 2. Spille bold i firkant: Udendørs tegnes banen op med kridt, hvert felt får nummer 1, 2,3,4.  Som indendørs spil er 
banens fire felter markeret af farvede markeringskegler. Der spilles med en stor, blød gribevenlig bold. 

Om spillet 
Et simpelt boldspil for 4 til 8 personer. Kan spilles udenfor eller indendørs.  
Et boldspil, som i versionerne nr. 1 og nr. 2, er sjovt for alle, og som i version nr. 3 er 
præget af konkurrence. 
 
Antal: Fra 4 og til 8 spillere. Hvis der er flere, så del op i hold på hvert sit spil, ellers 
går der for lang tid mellem hver spillers tur. 
 
Hvor: Udenfor eller indendørs. Kan spilles på de fleste hårde underlag.  
 
Start: Udendørs tegnes banen op med kridt, hvert felt får nummer 1, 2,3,4.  (se foto 1) 
Indendørs er banens fire felter markeret af farvede markeringskegler; Blå = felt 1. 
Grøn = felt 2. Gul = felt 3. Rød = felt 4. (se foto 2.) 

Der spilles med en stor, blød gribevenlig bold. 
  
Deltagerne står i hver sit felt.  
I version 1 og 2 kaster spillerne bolden til hinanden og gribe bolden inde i eget felt.  
I version 3 studses bolden ned i underlaget fra én spiller til en anden spiller, som 
griber bolden. Herefter studser denne til en tredje spiller osv. 
 
Redskaber:  

● Udenfor: Kridt – tegn banen op, hver af de fire felter er 2x2 m. (se foto 1)  
● Indendørs: Markeringskegler i farver, brug én farve til hver af de fire felter. 

Kan felterne blive 2 x 2 m er det fint, men mindre kan gøre det. (se foto 2) 
● Bold; én stor blød gribevenlig bold til nybegyndere (se foto 1, 2).  
● Spillere med erfaring kan bruge en fast skumbold. (se foto 4.) 
● I versionerne 2 + 3 kan eventuelt en plastik håndbold eller lille fodbold bruges 

af erfarne spillere.  
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Version 1.  At kaste bolden til hinanden og gribe inden for sit felt*♿ 
I version 1. kaster spillerne på skift bolden til en af de tre andre spillere, som 
står i hver sit felt. 
Bolden skal gribes inden for spillerens felt. Når bolden er grebet, kan spilleren 
kaste bolden til en anden af de tre spillere.  
Man kaster bolden i en blød bue - mod brysthøjde - på den spiller, som skal 
gribe bolden. Hver gang en spiller kaster, og en anden griber bolden, får 
spillerne et fælles “bravo!”.  
 
Fokus: At øve sig i at alle kaster og griber bolden. At få tillid til bolden og de 
øvrige spillere. At kaste blødt og lige til modspilleren. At trække bolden ind til 
sig, når den gribes. (se foto 3.)  
 
Socialt: At hjælpe hinanden med at kaste og gribe bolden. At være 
opmærksom på at nogle deltager måske er lidt bange for bolden. 
 
Fysisk: At kaste og gribe bolden. At løbe efter bolden og samle den op igen, 
når en spiller har tabt bolden.  
 
OBS: Tryghed! Man bør spille med den store bløde bold i lang tid, før man 
introducer en hurtigere bold – den faste skumbold (se foto 4.)  

 
Hvordan: (se foto 1 +2)  
Alle fire spillere står i hvert sit felt.  (Udenfor på en bane tegnet op med kridt i felterne 1, 2, 3, 
4. - Indenfor er banen markeret med farvede kegler i farverne Blå = felt 1. Grøn = felt 2. Gul = felt 3. 
Rød = felt 4.) 
OBS: For nogle deltager giver er det bedre at bruge farver til at betegne de 
fire felter i spillet, i steder for tal. Derfor er farverne på felterne angivet i 
(parentes) nedenfor. 
Instruktøren giver bolden til spilleren i felt nr. 4. (rødt felt indendørs): Så er I klar!  
 
Instruktør:  
Instruktør spørger: “Du står i felt nr. 4. (rød) Kan du se 4-tallet? “ Nu skal du 
kaste bolden til spilleren i felt nr. 2 (Grøn), og du i felt nr. 2, er du klar til at 
gribe bolden? 1, 2, 3 - nu!”.  
Spilleren i felt 4. (rød) kaster til felt 2 (Grøn).  
Hvis spilleren griber bolden, siger instruktøren: ”Bravo! Du greb bolden og trak 
den godt ind til brystet. Nu har du bolden!” (se foto 3)  
Hvis spilleren ikke griber bolden, siger instruktøren: ”Ups! Bedre held næste 
gang. Få fat i bolden og kom tilbage ind i felt nr. 2 (Grøn), så du kan kaste 
den til en anden spiller.”  
Når spilleren står klar med bolden i felt nr. 2 (Grøn), siger instruktøren: ”Det 
var godt. Nu må du kaste bolden til én af de andre spillere. Du kan vælge felt 
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nr. 1 (Blå), eller felt 3 (Gul). Du kan også kaste bolden tilbage til spilleren i felt 
nr. 4 (Rød). ”  
Når en ny spiller har grebet bolden, gentages instruktion og gradvist begynder 
bolden at blive kastet og grebet imellem de fire spillere. 
 
Ny runde af spillet:  
Efter lidt tid, siger du ”Stop! Nu skal alle rykke et felt op. Spilleren i felt nr. 1 
(Blå) går til felt nr. 2 (Grøn). Spilleren i felt nr. 2 (Grøn), går op i felt nr. 3 (Gul). 
Spilleren i felt nr. 3 (Gul) går op i felt nr. 4. (Rød) Og spilleren i felt nr. 4 (Rød) 
går ned i felt 1 (Blå).” 
Hvis der er mere end fire deltager, går spilleren fra felt nr. 4 (Rød) om i kø, og 
en ny spille kommer ind i felt nr. 1 (Blå).  
Herefter begynder spillet igen ved at bolden kastes fra felt nr. 4 (Rød). til felt 
nr. 2 (Grøn).  
 
En hurtigere version af spillet: Hvis spillerne kaster og griber godt og er 
trygge ved bolden og hinanden, kan du introducer en fast skumbold, den er 
mindre og hurtigere, men fortsat blød at gribe (se foto 3 +4) 
 

   
Foto 3. At trække bolden ind til sig når den gribes.  Foto 4. En fast skumbold øger hastigheden i spillet. 

 
Version 2. At studse bolden til hinanden og gribe inden for hver sit felt **♿  

Et spil uden tabere og vindere. I version 2 studser spillerne på skift en stor, 
blød og gribevenlig bold til en af de tre andre spillere. Bolden studses ned i 
modspillerens felt, så den springer op fra underlaget, og bolden skal gribes af 
modspilleren inden for feltet.  
Når bolden er grebet af spilleren, kan denne på ny studse bolde i feltet hos en 
af de tre modspillere. Man studser forholdsvis blødt så bolden springer op i 
brysthøjde på den spiller, som skal gribe bolden. Hver gang det lykkes at 
studse og gribe bolden, får spillerne et fælles “bravo”.  
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Fokus: At øve sig i at alle studser bolden og griber i brysthøjde. At få tillid til 
bolden og de øvrige spillere. At forstå forholdet mellem den kraft hvormed 
man studser bolden, og det opspring som bolden gør til modspilleren.  
At trække bolden ind til sig når den gribes. (se foto 3.)  
 
Socialt: At holde kontakten spillerne imellem så alle er klar, når bolden 
studses - det går hurtigt.  
 
Fysisk: At studse og gribe bolden. At løbe efter og samle bolden op igen, når 
en spiller har tabt bolden.  
 
OBS: Tryghed! Spil med den store bløde bold i lang tid.  
 
Hvordan: (se foto 1 + 2) 
Alle fire spillere står i hvert sit felt.  
Du giver bolden til spilleren i felt nr. 4. Så er I klar!  
 
Instruktør:  
Instruktør siger: “Du står i felt nr. 4 (Rød). Nu skal du studse ned i felt nr. 2 
(Grøn).”  Som instruktør du går selv fra felt nr. 4 (Rød) til felt nr. 2 (Grøn).  “Og 
dig i felt nr. 2 (Grøn) er du klar til at gribe bolden? 1, 2, 3 - nu!”.  Spilleren i felt 
4 (Rød) studser bolden ned i felt 2 (Grøn).  
Hvis spilleren griber bolden siger instruktøren: ”Bravo! Du greb bolden og trak 
den godt ind til brystet. Nu har du bolden!” (se foto 3)  

Hvis spilleren ikke griber bolden, siger instruktøren: ”Ups! Bedre held næste 
gang. Få fat på bolden og kom tilbage ind i felt nr. 2 (Grøn), så du kan studse 
bolden til en anden spiller.” Når spilleren står klar med bolden i felt nr. 2 
(Grøn), siger instruktøren: ”Det var godt. Nu må du studse bolden til én af de 
andre spillere. Du kan vælge felt nr. 1 (Blå) eller 3 (Gul). Du kan også studse 
bolden tilbage til spilleren i felt nr. 4 (Rød). Du bestemmer”   
som instruktøren illustrer du boldens baner ved at gå rundt i felterne 1 (Blå), 3 
(Gul) og 4 (Rød). 
Når en ny spiller har grebet bolden, gentages instruktionen, og gradvist 
begynder bolden at blive studset og grebet i mellem de fire spillere. 
 
Ny runde af spillet:  
Efter lidt tid, siger instruktøren: ”Stop! Nu skal alle rykke et felt op. Spilleren i 
felt nr. 1 (blå) går til felt nr. 2 (Grøn). Spilleren i felt nr. 2 (Grøn) går op i felt nr. 
3 (Gul) Spilleren i felt nr. 3 (Gul) går op i felt nr. 4 (Rød). Og spilleren i felt nr. 
4 (Rød) går ned i felt 1 (Blå). ” 
Hvis der er mere end fire deltagere, går spilleren fra felt nr. 4 (rød) om i kø, og 
en ny spille kommer ind i felt nr. 1 (Blå). 
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Herefter begynder spillet igen ved at bolden kastes fra felt nr. 4 (Rød). til felt 
nr. 2 (Grøn).  Ovenstående instruktion gentages. 
 
En hurtigere version af spillet: Hvis spillerne er klar; de studser og griber 
godt og er trygge ved bolden og hinanden, kan du tage en ny bold 
anvendelse. Brug en godt pumpet håndbold eller lille fodbold af plastmateriale 
(en gadefodbold er god) - En fast skumbold er fortsat at foretrække 
indendørs, men en skumbold studser dårligt på fliser og græs. 
 

Version 3. At studse bolden i modspillerens felt så bolden er svær at gribe ***  
 
Et spil, som handler om at komme op i felt nr. 4 og blive der, så længe 
som muligt. - Et spil med kappestrid. 
- erfaringsmæssigt er denne version ikke egnede for mennesker der bruger 
kørestol. 

Et spil med kappestrid.  
Alle spillere mod alle. Alle spillere prøver at skyde hinanden ud deres felter. 
Spillet handler om at rykke op i felt nr. 4 (Rød) og blive der så længe som 
muligt - den Røde i felt 4 - er “Kongen eller Dronningen”.   
 
Min erfaring er, at mennesker, der anvender kørestol, finder spillet for 
vanskeligt. Til gengæld er der flere andre mere bevægelige borgere, som i 
version 3 får udfordret deres kampgejst. Her opstår godmodigt drilleri, når 
man ”skyder hinanden ud”.... 
 
Om spillet: Spillerne studser bolden ned i en af modspillerens felter, gerne i 
et af feltets hjørner eller tæt på linjerne, så bolden er svær at gribe, når den 
springer op fra underlaget i modspillerens felt.  
Man studser forholdsvis hårdt og gerne med ”skru på”, så bolden springer op i 
vanskelige vinkler, der er svære for modspilleren, som skal gribe bolden. 
Hvis modspilleren griber bolden, må denne straks studse bolden i ét af de tre 
andre felter.  
Hvis man ved en fejl studser bolden i eget felt eller på en af linjerne, eller 
uden for modspillerens felt, er man selv dømt ude og skal enten tilbage til felt 
1 eller om bag i køen, hvis der er flere end fire spillere. Men hvis modspilleren 
rører en bold, som er dømt ude, er det i stedet for modspilleren, der har tabt, 
og han må om til felt 1 eller i kø igen. 

 
Serven - starter spillet: 
Hver runde af spillet starter, med at spilleren i felt nr. 4 (Rød) server ved at 
studser bolden til modspilleren i felt nr. 2 (Grøn).  
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Denne første studsning - serven - skal være i centrum af felt 2 (Grøn). Serven 
skal være blød og lige og let at gribe for modspilleren i felt 2 (Grøn).  Er 
serven ikke tilfredsstillende, kan spilleren i felt 2 (Grøn) bede om at få en 
omserv tre gange.  
Serven er blød og midt i felt 2 (Grøn), for at spillet kan gå i gang – først efter 
serven starter det ”hårde spil”. 
 
Fokus:  
At forstå og udnytte modspillerens ”svage punkter”.  At vurdere den kraft, 
hvormed man studser bolden, og det opspring, som bolden gør til 
modspilleren. At bevæge sig i forhold til bolden – hurtigt - trække bolden ind til 
sig, når den gribes. (se foto 3.)  
 
Socialt:  
At aflæse hinandens intentioner i spillet. Godmodig kappestrid og drilleri.  
 
Fysisk:  
At vurdere sin kraft i studsningen. At placere sig i forhold til boldens opspring. 
Der spilles med en fast og hurtig bold. (se foto 4.)  

 
Hvordan: (se foto 1 + 2) 

Alle fire spiller står i hvert sit felt.  
Bolden gives til spilleren i felt nr. 4 (Rød). Så er I klar!  
 
Instruktør:  
Instruktøren spørger: “Du står i felt nr. 4 (rød).  Nu skal du studse ned i felt nr. 
2 (Grøn) ”Og dig i felt nr. 2 (Grøn), er du klar til at gribe bolden? 1, 2, 3 - nu!”. 
Spilleren i felt 4 (Rød) studser bolden ned i felt 2 (Grøn).  
Hvis spilleren griber bolden, siger instruktøren: ”Bravo! Du greb bolden og trak 
den godt ind til brystet. Nu har du bolden!” (se foto 3) “Hurtigt! Nu kan du studse 
bolden til et af de andre felter! Du kan studse bolden tilbage til spilleren i felt 
nr. 4 (Rød), eller til 1 (Blå) eller 3 (Gul) Instruktøren går rundt mellem felterne 
for at understrege sine ord. 
 
Hvis spilleren ikke griber bolden, siger instruktøren: ”Ups!  Du er ude! Du skal 
ned i felt 1 (Blå) (eller om i kø, hvis der er mere end fire spillere) Den spiller, 
som stod i felt 1 (Blå), rykker op i felt 2 (Grøn). Spillet begynder forfra med 
serv fra felt 4 (Rød).  
 

Legen bygger på spillet ”Ost” kendt fra mange danske skolegårde. Spillet siges at stamme fra USA under navnet 
”Foursquare”.   
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9. Keglespil 

   
    Foto 1. Vælte kegle i takket gavlform med bold. (Morsø. foto LH.) 

 
Om spille keglespil 
Det grundlæggende i keglespil består i at en eller flere spiller kaster “et projektil” - 
typisk en ærtepose eller en bold - mod en eller flere stationære genstande - 
keglerne- der kan væltes hvis spilleren rammer.   
Keglespil findes i utallige udgaver, de kan være meget enkle, andre har komplekse 
regler. Keglespil går tusindvis af år tilbage i historien og de findes i de flest kulturer 
over hele jorden.   
 
“Små HandiLege og spil”  
Bog her rummer i det følgende afsnit, en lang række keglespil. Spillene trækker på 
noget alment menneskeligt, som altid har givet et fællesskab. Redskaberne er enkle, 
det samme kan reglerne være - “det fælles tredje” er spillet man samles om.  
 
Kompleksiteten af keglespil i versionerne er: 

*  = helt enkelt 
**   = medium 
*** = kompleks 
Egnet for borger i kørestol og rollator: ♿  

  
Redskaber til keglespil  
I alle keglespil kan kegler være fra et sæt af Kongespillet - det er ret almindeligt. Men 
træklodser, sågar brændestykker m.v. kan bruges. 
 
Kasteskyts kan være ærteposer eller bolde.  Har man et sæt have-boccia eller 
kroket-spil, er kuglerne gode at trille mod keglerne. 
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Men mindre kan gøre det; nogle plastikflasker med vand i bunden som vægt (husk 

skruelåget!) En sammenrullet sok som kasteskyts - så er man i gang med at spille 
kegler. 

 
Point i spil - “Fingrene og Havelågerne”  
Gør point håndgribelig! 
I de versioner af spil, hvor der gives point, er pointsystemet bygget omkring fingrene.  
Instruktøren og borgerne, som deltager, kan tælle med, når der gives point: “1 finger 
= 1 point, - en hånd med fem fingre = 5 points, - 10 begge hænder med ti fingre = 10 
points”  
 
Brug “Havelåger” når point skal tælles sammen! 
Du og borgerne tæller tydeligt point i spillet med fingrene, og I skriver sammen 
”Havelåger” (4 lodrette og 1 tværgående streg = 5 points) op på en tavle eller stykke 
papir – gør det synligt og konkret.  
Vær opmærksom på, at nogle borgere behersker hovedregning suverænt, mens 
andre ikke har begreb om tal.   
 
Tips 1. Skriv “Havelågerne” op ud fra hver deltagers navn  
Tips 2. Hold det med point på et venlig og uhøjtideligt plan!  
 

 
Foto 1. Det tælles point med ”Havelåger” af borgerne selv  

 
Sportslige Handicaps – om tilpasset afstand og ekstra kast  
Vær opmærksom på, at alle får en fair mulighed, eksempelvis ved at give nogle 
deltagere ”et sportsligt handicap”: 

● flere ærteposer / bolde / bocciakugler og dermed flere forsøg på at ramme.  
● Sæt en ekstra kastelinje, som er tættere på keglerne.  

Dette er ikke “snyd”.  Deltagerne har forskellige udgangspunkter.  
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Min erfaring er, at mennesker med udviklingshandicap generelt er meget fair over for 
hinanden og har blik for forskellighed.  
Samtidig kan mange borgere også godt lide at præstere, at kappes og drille lidt – på 
den venlige måde.  
 
Spil for borgere med nedsat hånd- og armfunktion: 
Keglespil er for alle! Også for borgere med begrænset arm/hånd-funktion – brug en 
kort tagrende af PVC (ca. 2 m.) og en boccia-plastkugle, eller lignede. (se foto! 2, 3, 4, 5).

   

   
Foto 2, 3, 4, 5. Brug en tagrende på 2 m. som rampe - så sker der noget!  (HandiLeg Bjerringbro. foto LH.) 
 

  



Leg & Fællesskab i en Coronatid - Små HandiLege og Spil for få deltagere. 
Projekt med støtte fra Slots- og Kulturstyrelsens  
”Pulje til kultur-, idræts- og foreningsaktiviteter til sårbare, udsatte og ældre under corona-krisen” 
 

33 
 

10. Keglespil i Takket Gavlform 

    
Foto 1+ 2: Keglespil i takket gavlform i version 2. udenfor og indendørs. (HandiLeg Morsø. foto LH.) 

Om spillet 
Keglespil i takket gavlform er et enkelt, sjovt spil, hvor 10 træklodser er opstillet i en 
takket gavlform. Spillet er meget populært.  
Opstillingen af træklodserne med 4, 3, 2 og 1 på toppen er let at ramme.  
Det er nemt at tælle, hvor mange kegler, man har væltet ned, og hurtigt at bygge op 
igen. Spillet er egnet for borgere, der bruger kørestol og/eller har nedsat 
arm/håndfunktion – se Generelt afsnit og afsnit Om keglespil. 
 
Spillet er let at forstå og hyggeligt at deltage i eller blot at se på. Lyden fra keglerne, 
når de falder ned, vækker tit opmærksomhed og nysgerrighed. Spillet er en god 
”starter”, som motiverer til deltagelse. Frem for at motiver ved samtale – så bare gå i 
gang, selvom I kun er to – de andre borgere kommer, når de hører lyden af 
keglerne... 

Start 
Deltagerne står bag en kastelinje markeret med et par markeringskegler.  
 
Redskaber  

● 10 aflange træklodser (kendt fra Kongespille/Kubb) stilles op i en takket gavlform på 
jævnt underlag eller på et lige bræt. 

● 1 ærtepose pr. spiller (brug en farve til hver spiller, gør det letter at se hvem der står for tur)  
● Markeringskegler - 3-5 kegler danner kastelinjen.  

 
Version 1. At alle spillere kaster sammen mod et fælles mål *♿  

Et spil uden tabere og vindere. I denne version ser deltagerne ikke tydeligt, 
hvem der rammer keglerne, og hvem der ikke gør, alle er med og får et fælles 
“bravo”, når de mange kegler vælter med et stort rabalder. Glæden fortsætter, 
når der bygges op igen - tit i nye former - en fælles glæde og oplevelse af 
samvær. 
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Fokus 
At øve sig i at alle kaster og rammer. At alle bygger op igen. 
 
Hvordan 
Alle står bag kastelinjen og får en ærtepose i hånden. Alle kaster på signal - 
“1, 2, 3, kast!” 
 
Instruktør 
Instruktøren spørger: “Kan vi ramme alle keglerne? Vi kaster på ‘NUu’. Er I 
klar? 1, 2, 3 - nu!”. Alle kaster, og nogle rammer, en del kegler vælter.  
Instruktøren siger: “Bravo - så skal vi ud at tælle keglerne, vi har væltet ned 
og bygge dem op igen. Bagefter skal vi hente vores ærteposer og tilbage bag 
vores kastelinje”.   
 
Vigtigt!  
”Er der nogle, som vil hjælpe med at tælle, hvor mange kegler vi væltede, og 
hvem vil bygge op igen?” Dette gentages flere gange.   

 

        
Foto 3, 4, 5. Tælle kegler, bygge op og hente kasteskyts - samarbejde, motorik, balance.  (HandiLeg Morsø. foto LH.) 

 
Version 2. At kaste til måls efter keglerne - én spiller ad gangen med point 
**♿  

Et spil med tabere og vindere 
I denne version ser deltagerne tydeligt, hvem der rammer keglerne, og hvem 
der ikke gør. Stemningen ved spillet vil blive præget af dette.  
 
Point 
Hver væltet kegle giver 1 point. En spiller, som vælter alle 10 kegler, får 
hermed 10 points. Den spiller som først opnår 10 points har vundet.  
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Points og Instruktør 
Instruktøren og borgerne tæller tydeligt points med fingrene og skriver 
”Havelåger”. (se Generelt afsnit og afsnit Om keglespil) 
 
Handicaps – tilpasset afstand og ekstra ærteposer: 
Vær opmærksom på, at alle får fair muligheder (se Generelt afsnit og afsnit Om 
keglespil) 
 
Fokus: At øve sig i at kaste efter tur og ramme så mange kegler, som man 
kan. At tælle sine kegler og få points fra 0 og op til 10 (som fingrene på sine hænder)  

 
Socialt: At afvente sin tur til at kaste. At kappes om at vælte flest kegler. At 
hjælpe hinanden med at bygge keglerne op igen.  (se generelt afsnit) 

 
Fysisk: At sigte, kaste - helst hårdt - med kraft i hånd/øje- koordination. At få 
hovedet og kroppen nedad, når keglerne bygges op igen.  (se generelt afsnit) 

 
Hvordan: Alle får deres ærtepose i hånden.  
En ad gangen går spilleren hen til kastelinjen for at udføre sit kast.  
Keglerne står 3-5 meter foran spillerne, som efter tur kaster mod keglerne. 
Efter tur rejser spilleren sine kegler op og tæller sine points.  
Sammen skriver instruktøren og borgeren points op på tavle eller papir, husk 
at fortælle antal points til gruppen af spillere, ikke alle kan læse tal.  
Næste spiller gør sig klar ved kastelinjen. 
 

    
Foto 6, 7. “her er ærteposen, så tæller vi points og bygger og igen” - samarbejde, motorik, balance.  (HandiLeg Morsø. foto 
LH.) 
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Foto 8, 9, 10.  Version 2. indendøre. Kaste, ramme, bygge op og tælle points med “havelåger”.  (HandiLeg Morsø. foto LH.) 
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11. Keglespillet Hvid & Rød*♿ 

        
Foto 1. Træklodser stillet på række, med 2 hvide og 2 røde kegler.   Foto 2. Keglespil hvid & rød som ”fælles tredje”  

Om spillet 
Rød & Hvid er et enkelt spil, hvor 4 træklodser er opstillet på række, skiftevis hvid og 
rød - spillet er let tilgængeligt og populært. Det er nemt at se, hvilken kegle – hvid 
eller rød - man har væltet. Det er nemt at stille op igen.  
For at gøre det tydeligere, hvor hver af keglerne skal stå, er der på farven på 
keglerne og på tapelisten på gulvet skrevet bogstaverne A, B, C, D. (et tal, en anden farve 
eller symbol kan også bruges som markering) (se foto 1. + 2.) 
 

Start: Deltagerne står bag en kastelinje markeret med et par markeringskegler 
.  
Redskaber  

● 4 aflange træklodser (kendt fra Kongespille/Kubb) er enten malet eller beklædt med 
farvet tape i to tydelig adskilte farver. 

● De 4 kegler stilles op på række på jævnt underlag eller på et lige bræt, brug 
tape til at markere en linje, hvor keglerne skal stå (A, B, C, D.) 

● 1 ærtepose pr. spiller (brug én farve til hver spiller, det gør det lettere at se, hvem der står for tur)  
● 3-5 kegler danner kastelinjen 

 
Version 1. At kaste til måls – rammer vi en hvid eller en rød? *♿  

Et spil uden tabere og vindere 
I version 1. handler spillet om at kaste og ramme én af keglerne og s,e hvilken 
farve spilleren har ramt – er den hvid eller rød? 
Målet er at ramme og vælte én kegle, det udløser et “bravo!”, fra alle spillerne.  
 
Fokus: At øve sig i at alle kaster og rammer.  
 
Hvordan: Én spiller ad gangen går hen til kastelinjen med sin ærtepose i 
hånden og kaster mod de 4 kegler. (se foto 2) 
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Instruktør: 
Instruktøren spørger: “Kan du ramme keglerne? En hvid eller rød... 1, 2, 3 - 
nu!”. Spilleren kaster og rammer måske én kegle.  
Instruktøren siger: “Bravo!” – (og nævner farven på keglen, der er væltet) “Så 
skal du ud at hente din ærtepose, rejse keglen op og tilbage bag vores 
kastelinje”.   
 
Vigtigt!  
Kan borgeren ikke selv rejse keglen op, spørger instruktøren: ”Er der nogle, 
som vil hjælpe med at rejse keglen op igen?”  
 

  
Foto 3. Kast m. Ærtepose mod én af keglerne.              Foto 4. Point med ”Havelåger” på tavlen som 
alle kan se. 

 
Version 2. At kaste til måls efter keglerne, der tælles point **♿  

Et spil med tabere og vindere  
I version 2. ser deltagerne klart, hvem der rammer keglerne, og hvem der ikke 
gør. Stemningen ved spillet vil blive præget af nogle spillere, som vinder, og 
nogle som taber. Så vær opmærksom på dette (se generelt afsnit) 

 
Point 
Når spilleren har tur, skal spilleren fortælle de andre spillere, hvilken farve 
man vil vælte; hvid eller rød.  

● Hvis spilleren vælter en kegle i den valgte farve, giver det 1 point.  
● Vælter man derimod den anden farve, giver det minus 1 point.  
● Vælter man både en hvid og en rød kegle, får spilleren 0 point.  
● Den spiller, som først opnår 10 point, har vundet.  

 
Instruktør: Instruktøren og borgerne tæller point med fingrene og skriver 
”Havelåger” op (4 lodrette og 1 tværgående streg = 5 point) (se generelt afsnit) 

 
Hvordan: Alle får en ærtepose i hånden.  
En ad gangen går spilleren hen til kastelinjen for at udføre sit kast.  
Keglerne står 3-5 meter foran spillerne. 
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Efter tur rejser spilleren keglen op og tæller sit point – 1, 0 eller minus 1. 
Næste spiller gør sig klar ved kastelinjen. 
 
Instruktør 
Instruktøren spørger: “Hvilken kegle vil du ramme? En hvid eller rød?” 
Spilleren svarer: ”den hvide” Instruktøren siger: ”OK – prøv at ramme den 
hvide kegle med ærteposen. 1, 2, 3 - nu!”. Spilleren kaster og rammer den 
hvide kegle.  
Hvis spilleren lykkes, siger instruktøren: “Bravo! Du får 1 point” og 
instruktøren holder én finger op, så alle kan se det, og fortsætter ”Så skal du 
ud at hente din ærtepose, rejse den hvide kegle op og tilbage bag vores 
kastelinje”.   
Hvis spilleren rammer den forkerte farve eller slet ikke, siger instruktøren: 
”ups! Du ramte en rød kegle og får minus 1 point / du ramte slet ikke og får 0 
point”.  Hver gang viser instruktøren resultatet med fingrene til alle spillere.  
 
Vigtigt!  
Kan borgeren ikke selv rejse keglen op, spørger instruktøren: ”Er der nogle, 
som vil hjælpe med at rejse keglen op igen?”  
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12. Keglespil Beslutningskegler *♿ 

           
Foto 1. Træklodser opstillet på række, med 4 farver.     Foto 2. Spillerne har valgt den hvide kegle og fik 1 point!  

Om spillet 
Beslutningskegler er et enkle spil, hvor 5 træklodser opstilles på række med hver sin 
farve (man kan også bruge bogstaver, tal, symboler eller figurer)  

Spillerne skal, før de kaster, fortælle, hvilken kegle de vil ramme. Spillet er let 
tilgængeligt og populært. (se foto 1. + 2.) 

Start: Deltagerne står bag en kastelinje markeret med et bræt eller en linje af 
markeringskegler (se foto 1.) 

 
Redskaber  

● 5 aflange træklodser (f.eks. fra Kongespillet/Kubb) malet eller beklædt med 
farvet tape i tydelig adskilte farver. (eller: bogstaver, tal, symboler eller figurer) 

● De 5 kegler stilles op på række på jævnt underlag, (brug evt. tape til at marker en linje hvor 
keglerne skal stå) 

● 1-3 ærteposer pr. spiller (brug en farve til hver spiller, det gør det letter at se, hvem der står for tur)  
● En kastelinje af markeringskegler.  

 

Version 1. At kaste til måls efter én af keglerne – hvilken farve rammer vi? 
*♿ 

Et spil uden tabere og vindere 
Spilleren skal kaste og ramme en kegle og se og fortælle om, hvilken farve 
den ramte kegle har – er keglen orange, grøn, hvid, rød eller gul? 
Målet er at ramme og vælte en kegle, det udløser et “bravo du ramte (og her 
siger du som instruktør farven på den ramte kegle)”.  
 
Fokus: At øve sig i at kaste og vide hvilke farve spilleren har ramt. 
 
Socialt: At forstå sammenhæng mellem sit kast og keglen man rammer og 
vælter. At afvente sin tur til at kaste. At få ros, når man rammer én af 
keglerne. (se generelt afsnit) 
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Fysisk: At sigte og kaste – koordination af hånd og øjnene. At rejse keglerne 
op igen selv eller med hjælp fra andre borgere, efter hver spillers tur. (se generelt 
afsnit) 
 
Hvordan: Alle står i siden af spilleområdet. En spiller ad gangen går hen til 
kastelinjen med sin ærtepose i hånden og kaster mod de 5 kegler.  
Som Instruktør spørger du: “Kan du ramme en af keglerne? orange, grøn, 
hvid, rød eller gul? ”.  Spilleren kaster og rammer måske én kegle.  
Du råber: “Bravo – og spørger til farven på keglen, der er væltet, før du fortsætter... Så skal du ud 
at hente din ærtepose (eller bold), rejse keglen op og tilbage bag vores 
spilleområde”.   
 

   
Foto 3. i version 2 skal spilleren beslutte, hvilken farve kegle som skal væltes; skal det være den  orange, grønne, 
hvide, røde eller gule?  
 
 

Version 2. Beslutnings-kegler **♿  
- Spilleren skal beslutte, hvilken farve kegle der skal væltes; orange, grøn, 
hvid, rød eller gul? Der tælles point. 

Et spil med tabere og vindere 
Spilleren skal i version 2. beslutte, hvilken farve kegle som skal væltes; 
orange, grøn, hvid, rød eller gul? Rammes den kegle, som spilleren har 
besluttet sig for, gives 1 point.  
Stemningen ved spillet vil blive præget af spillere, som vinder og spillere som 
taber. Så vær opmærksom på dette. Måske skal nogle deltagere have et spil-
handicap med tilpasset afstand og ekstra ærteposer (se det generelle afsnit) 

 
Pointsystem 
Før en spiller vil kaste, skal man fortælle de andre spillere, hvilken af de fem 
farver, man vil ramme. Hvis spilleren med sit kast vælter en kegle i den farve, 
man har valgt, f.eks. hvid, giver det 1 point. Vælter man derimod den anden 
farve, giver det minus 1 point.  
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Vælter man flere kegler i ikke valgte farver, får spilleren flere minuspoints.  
Rammer spilleren ingen af keglerne, får man 0 point.  
Den spiller, som først opnår 10 points, har vundet.  
(se generelt afsnit om point) 

 
Fokus: At kaste og ramme keglen i den farve, man har valgt – orange, grøn, 
hvid, rød eller gul. At tælle sine points fra 0 - 10 (fingrene på sine hænder - se generelt 
afsnit om pointgivning)  
 
Socialt: At afvente sin tur til at kaste. At rose, når man rammer farven, og 
blive drillet –lidt – når spilleren rammer de forkerte farver. (se generelt afsnit) 

 
Fysisk: At sigte og kaste – koordination af hånd og øjnene. At rejse keglerne 
op igen selv eller med hjælp fra andre borgere, efter hver spillers tur. (se generelt 
afsnit) 
 
Hvordan: Alle får en ærtepose i hånden.  
En ad gangen går spilleren hen til kastelinjen for at udføre sit kast.  
Keglerne står 3-5 meter foran spillerne, som efter tur kaster mod keglerne. 
Efter sin tur rejser spilleren keglerne op og tæller sine points, plus eller minus. 
Næste spiller gør sig klar ved kastelinjen. 
 
Instruktør: 
Instruktøren spørger: “Hvilken kegle vil du ramme? En orange, grøn, hvid, rød 
eller gul?” Spilleren svarer ”den hvide” Instruktøren siger: ”OK – prøv at 
ramme den hvide kegle med ærteposen.”.  Spilleren kaster og rammer den 
hvide kegle. Instruktøren siger: “Bravo! Du ramte den hvide kegle, som du 
havde valgt, og du får 1 point” og instruktøren holder én finger op, så alle 
spillerne kan se det, og fortsætter ”Så skal du ud at hente din ærtepose, rejse 
den hvide keglen op og tilbage bag vores spilområde”.   
Hvis spilleren rammer en forkert farver eller slet ikke rammer, siger 
instruktøren: ”Ups! Du ramte en rød kegle og en gul kegle, så du får minus 2 
points” (eller) “du ramte slet ikke keglerne og får 0 point”. Hver gang viser 
instruktøren resultatet med fingrene til alle spillere, samtidig med at 
instruktøren taler. 
 
Pointsystem 
Instruktøren og borgerne tæller tydeligt point med fingrene på en hånd og 
skriver ”Havelåger” (4 lodrette og 1 tværgående streg = 5 point) (se Generelt afsnit 
og afsnit Om keglespil) 
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Foto 7 + 8 Beslutnings-kegler i korsform – de kegler, som står i midten og bagerst, giver flest points... 

 
Version 3. Beslutnings-kegler i korsform ***♿  
- Spilleren skal beslutte, hvilken farvet kegle, som skal væltes - orange, grøn, 
hvid, rød eller gul? Der tælles forskellige plus og minus points – hvem når 
først 10 points? 

 
Et spil med tabere og vindere 
Version 3. er for spillere, som kaster præcist. Med få kast kan man vinde. De 
5 farvede kegler står i korsform. Hermed bliver den midterste grønne kegle 
vanskeligere at ramme. Den bagerste kegle – den røde - er heller ikke helt let 
at ramme og vælte. (se foto 7.) 
 
Pointsystem  
Det er kompliceret. Spilleren skal beslutte, hvilken farvet kegle, som skal 
væltes - orange, grøn, hvid, rød eller gul?  
Rammes den ene kegle, som spilleren har beslutte sig for, gives der følgende 
points:  
● Den hvide, gule og orange = 1 point.  
● Den røde kegle bagerste giver = 3 points.  
● Den grønne kegle i midten giver = 5 points.  
● Den spiller, som først får 10 points, har vundet.  

En spiller kan altså i blot to kast blive vinderen, hvis den grønne kegle i midten 
rammes rent to gange. 
Men vælter spilleren en anden kegle end den farve, man har besluttet sig for, giver 
keglerne dobbelt i minus: 

o Den hvide, gule og orange = minus 2 points.  
o Den bagerste røde kegle = minus 6 points.  
o Den grønne kegle i midten = minus 10 points.  
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En spiller skal altså nøje vurdere, om man kaster efter at ramme den svært 
placerede kegle, som giver flere points, eller om man skal gå efter dem, som er lette 
og mere sikre at ramme. 

o Hvis en spiller slet ikke rammer keglerne, får man = 0 point. 
o Den spiller, som først får over 10 points, har vundet.  

 
Instruktør 
Instruktøren og borgerne tæller tydeligt points, med fingrene på én hånd og 
skriver ”Havelåger” (se Generelt afsnit og afsnit Om keglespil) 

 
Fokus: At kaste og ramme keglen i den farve, man har valgt – orange, grøn, 
hvid, rød eller gul. At tælle sine points fra 0 - 10, men også at trække fra ved 
minuspoints. (brug fingrene)  

 
Socialt: At afvente sin tur til at kaste. At rose når man rammer farven og drille 
–lidt – når en spiller rammer de forkerte farver. (se generelt afsnit) 
 
Fysisk: At sigte og kaste – hånd/øje koordination. At rejse keglerne op igen 
selv eller med hjælp fra andre borgere - efter hver spillers tur. (se generelt afsnit) 
 
Hvordan: Alle får en ærtepose i hånden.  
En ad gangen går spilleren hen til kastelinjen for at udføre sit kast.  
Keglerne står 3-5 meter foran spillerne. 
Efter sin tur rejser spilleren sin kegle op og tæller sit points plus eller minus. 
Næste spiller gør sig klar ved kastelinjen. 
 
Instruktør: 
Instruktøren spørger spilleren: “Hvilken kegle vil du ramme? Den orange, 
grønne, hvide, røde eller gule?” Spilleren svarer: ”den røde” Instruktøren 
siger: ”OK – prøv at ramme den røde kegle med ærteposen.” Spilleren kaster 
og rammer den røde kegle. Instruktøren siger: “Bravo! Du ramte den røde 
kegle, som du havde valgt, og du får 3 points” og instruktøren holder tre fingre 
op, så alle spillerne kan se det og fortsætter: ”Så skal du ud at hente din 
ærtepose, rejse den røde kegle op og tilbage bag vores spilområde”.   
Hvis spilleren rammer den forkerte farve- eller slet ikke - siger instruktøren: 
”Ups! Du ramte en gule kegle, så du får minus 2 points” (eller) “du ramte slet 
ikke keglerne og får 0 points” Hver gang viser instruktøren resultatet med 
fingrene til alle spillere, samtidig med at instruktøren taler. 
 
Vigtigt!  
Kan borgeren ikke selv rejse keglen op, spørger instruktøren: ”Er der nogle, 
som vil hjælpe med at rejse keglen op igen?”  
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13. Keglespil: Fem på stribe *♿ 

    
Foto 1. Fem på stribe – keglespil ude. Foto 2. Foto 1. Fem på stribe – keglespil indenfor m. et par brædder for 
at styrere kasteskytset på gulvet. 

Om spillet 
Fem på stribe er inspireret af det historiske spil; Randerskegler.  
5 træklodser opstilles i en række lige efter hinanden som ”Dominobrikker”. 
Spillet går ud på at kaste og ramme den kegle, som står forrest, så den vælter kegle 
nr. to, som derefter vælter kegle nr. 3 osv.  hele rækken ned.  
Det er svært at ramme den forreste kegle præcist og hårdt nok til, at flere kegler 
vælter. Fem på stribe er et spil, som er let at forstå, men svært at udføre, det 
udfordrer de fleste deltagere.  

Socialt: Fem på stribe er let at forstå, hyggeligt at deltage i, selvom det er svært at 
ramme. Fem på stribe vækker opmærksomhed og nysgerrighed. Husk; motivation er 
at gøre frem for at spørge... 

Fysisk: Spillet har som formål at kaste og ramme med en ærtepose eller trille en 
bocciakugle e.l.  Spillet øver hånd/øje-koordination, og spillerne får kroppen/hovedet 
bøjet nedad og får udfordret deres balance, når spilleren kaster og sidenhen henter 
sit kasteredskab og rejser keglerne op igen. 

Start: Deltagerne står bag en kastelinje af markeringskegler.  
 
Redskaber:  

● 5 aflange træklodser (kendt fra Kongespille/Kubb) stilles op på et jævnt 
underlag i en række efter hinanden, så tæt at kegle nr. 1 kan vælte over i 
kegle nr. 2 osv.   

● 1 ærtepose pr. spiller. (Brug en farve til hver spiller, gør det letter at se, hvem der står for tur)  
● 3-5 markeringskegler danner kastelinjen.  
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Version 1. At kaste mod den forreste kegle og se om flere vælter *♿  

Et spil uden tabere og vindere 
I version 1 prøver spillerne kræfter med ganske simpelt at ramme ”det smalle 
mål”, som er den forreste kegle.  
Hvis man samtidig har kraft nok i sit kast, vælter kegle nr. to også...  
Spillet Fem på stribe er svært for alle deltagere, det fremmer tit det sociale 
fællesskab – nobody is perfect!  
 
Fokus: At øve sig i at alle kaster og rammer.  
 
Socialt: At afvente sin tur til at man kan kaste. At kappes om at vælte flest 
kegler. At hjælpe hinanden med at rejse keglerne op igen.  (se generelt afsnit) 

 
Fysisk: At sigte, kaste - helst hårdt - med kraft i hånd/øj- koordination. At få 
hovedet og kroppen nedad når keglerne rejses op igen. (se generelt afsnit) 

 
Hvordan: Alle står bag kastelinjen og får en ærtepose i hånden.  
 
Instruktør: Instruktøren spørger: “Kan du ramme den forreste af keglerne? 
Instruktøren siger: “Bravo!” – hvis det lykkes for spilleren eller: “kom igen! Så 
skal du ud at hente ærteposen og tilbage bag vores kastelinje”.   
 
Tips: Det kan være en fordel med et stykke tape, hvor det er markeret, hvor 
keglerne skal stå – se foto 3. 

 
            
Foto 3.Tape m. Streger for hvor keglerne skal stå i forhold til 
hinanden som ”dominobrikker”.   
Foto 4. To aktive damer spiller, herren i lænestolen, vil blot se 
på - helt OK. 
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Version 2. At spille Fem på stribe - der tælles points **♿  
Et spil med tabere og vindere 
Fem på stribe i version 2. er et sjovt, svært og spændende spil.  
 
Point 
Hver væltet kegle giver 1 point. Den spiller, som først når 10 points har 
vundet. Instruktøren og borgerne tæller points med fingrene og skriver 
”Havelåger” (4 lodrette og 1 tværgående streg = 5 point) op. (se Generelt afsnit og 
afsnit Om keglespil) 
 
Sportslige handicaps 
Vær opmærksom på at alle få en fair mulighed (se Generelt afsnit og afsnit Om 
keglespil) 
 
Fokus: At øve sig i at kaste efter tur og ramme så præcist og hårdt, som man 
kan. At tælle sine kegler og få points fra 0 og op til 10 - som fingrene på sine 
hænder.  
 
Socialt: At afvente sin tur til at man kan kaste. At kappes om at vælte flest 
kegler. At hjælpe hinanden med at rejse keglerne op igen. (se Generelt afsnit og 
afsnit Om keglespil) 
 
Fysisk: At sigte, kaste - helst hårdt - med kraft i hånd/øje- koordination. At få 
hovedet og kroppen nedad, når keglerne rejses op igen. (se Generelt afsnit og afsnit 
Om keglespil) 
 
Hvordan: Alle får en ærtepose i hånden.  
På skift går spillerne hen til kastelinjen for at udføre deres kast.  
Keglerne står 3-5 meter foran spillerne, som efter tur kaster mod keglerne 
Efter sin tur rejser spilleren sine kegler op og tæller sine points.  
Sammen skriver instruktøren og borgeren points op.  
Næste spiller gør sig klar ved kastelinjen. 
 

Version 3. Spilles med Boccia-kugler af plast, som trilles mod keglerne **♿  
Spilles som version 2, men er mere roligt, når man triller med kuglen, måske 
kan en simpel ramme af et par brædder for ”keglebanen” være en fordel, så 
der er styr på kuglerne (se foto 5.) 
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Foto 5. Tips: Det kan være en fordel med en sigtelinje af hvis tape på gulvet når kuglen skal trilles. 
 

Version 4. Keglerne er 5 rundstokke stillet op som fem kegler på stribe **♿  
Spilles som version 2.  
Men de tynde rundstokke er svære at ramme – hvilket er en stor udfordring. 

Redskaber er 5 rundstokke 25-30 cm høje (f.eks. kendt fra Kongespillet og 
Kubb)  
 

                         
Foto 6. Markeringsring og kast m. Ærtepose.            Foto 7. Hver kegle (rundstok) har en markering, hvor keglen skal stå  
                                                                                   for at kunne vælte de øvrige som ”Dominobrikker 
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14. At vælte 5 kegler - Et spil for borger med store 
udfordringer 
Et enkelt spil som er udviklet sammen med borger og pædagoger på 
Aktivitetscentrene: Gimle i Bjerringbro og Sansehaven i Nykøbing Mors.  

 Version 1. At vælte 5 kegler (rundstokke) i kreds *♿  
De 5 kegler (rundstokke ca. 25-30 cm høje) bliver sat op i en cirkel ganske 
tæt på spilleren. Keglerne er af rundstokke, som vælter let. De er stillet tæt på 
borgerens begrænsede armslængde. Her følger to eksempler: 

Marie er en kvinde, som gerne vil være med til at spille kegler, hun har 
nedsat arm/hånd-funktion.   

Marie fik keglerne sat tæt på sig – i forhold til hvor langt hun kunne række 
armen ud. Rundstokkene blev sat op på en træplade oven på en kasse, for at 
Martie kunne lykkes med at vælte keglerne.  

Den blå ring rundt om de 5 kegler (rundstokke) er for at gøre feltet med keglerne 
tydeligere at se for Marie. Keglerne og pladen kunne have haft farver i 
kontrast, så ville de være lettere at se. 

 Marie nød tydeligvis spillet, koncentrerer sig om det i lang tid og var meget 
glad, da hun begyndte at vælte keglerne. (se foto 1 + 2.)  

     
Foto 1. + 2. Kegler af rundstokke vælter let. Stillet på kasse + plade tæt på borgerens maximale armslængde. Den blå ring er 
anbragt for at gøre feltet tydeligere. (Keglerne burde have haft farven rød eller hvid og pladen i en kontrastfarve) 
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Version 2. Vælte kegler – efter lyd! *♿ 
Peter har et synshandicap - han er blind.  

Peter vil gerne være med, men han er blind og har svært ved at holde om en 
ærtepose. Peters pædagog, Elin, fandt en let plastik bold med huller i, som 
Peter kunne få tag i.  

Elin satte sig på hug bag ved de 5 kegler (rundstokke) og klappede en 
markant rytme. Peter lyttede intens, strakte sin arm og rettede sig helt op og 
slap bolden. 

Efter få forsøg nød Peter tydeligvis spillet og lyden af kegler, som trimlede 
lydligt omkring. Elin talte højt og tydeligt Peters mange point. (se foto 3 + 4 + 5.)  

(Hvis Peter havde haft en synsrest, ville kegler i hvid eller rød farve have været optimalt.) 

       

    
Foto 3 til 5. Let plastikbold m. huller, som Peter kan få fingerspidserne i. Med klap, lyd og ord vejledte Peters 
pædagog - Elin - når han var tæt på keglerne. Til sidst: ”Bravo Peter! – du vælter alle fem kegler!”   
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15. Keglespil med bolde som kegler 

     
Foto 1. Version 1. Kan spilleren ramme den røde bold med ærteposen, så den triller ned? (HandiLeg Morsø. foto LH) 
Foto 2. Version 2. Spillerne står i en rød ring og kaster ærteposen mod én af de tre farvede bolde. (HandiLeg Morsø. foto LH) 

 
Om spillet  
I spillet bruges bolde som kegler og en ærtepose som kasteskyts. 
Version 1 bruger én bold som kegle.  
Version 2 og 3 bruger tre bolde som kegler på række med hver sin størrelse og 
farve. 
Boldene sættes op i markeringskeglerne, (der er et hul) så bolden ikke triller, før den 
bliver ramt. (se foto 1. + 2)  

I version 2 og 3 skal spillerne, før de kaster mod boldene fortælle, hvilken farvet bold 
de vil ramme. (se foto 2.) 

Start: Deltagerne står i en markeringsring el. bag en kastelinje markeret med et par 
kegler eller et bræt (se foto 1. + 2.)  
 
Redskaber:  

● 1 eller 3 bolde i hver sin størrelse og farve.  
● 1 eller 3 markeringskegler (bolden sættes fast i keglens hul, så den ikke triller)  
● 1 ærtepose pr. spiller (brug en farve til hver spiller, det gør det lettere at se, hvem der står for tur)  
● 1 markeringsring el. kastelinje. 

Version 1. At kaste til måls efter bolden *♿   
Et spil uden tabere og vindere. Spilleren skal kaste og ramme bolden. Målet 
er at ramme og vælte bolden ned af markeringskeglens hul, det udløser et 
“bravo du ramte bolden!”.  

Fokus: At kaste. At man kan se, når bolden er ramt - den trille ned!  
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Hvordan: En spiller ad gangen går hen til kastelinjen med sin ærtepose i 
hånden og kaster mod bolden.  
 
Instruktør: 
Instruktøren spørger: “Kan du ramme bolden med ærteposen?”. Spilleren 
kaster og rammer måske bolden, som ruller ned. Instruktøren råber: “Bravo!  
Så skal du ud at hente din ærtepose og sætte bolden op igen”.   
 
Vigtigt!  
Kan borgeren ikke selv sætte bolden på plads, spørger du: ”Er der nogle, som 
vil hjælpe med at sætte bolden på plads igen?”     
  
 

Version 2. At kaste til måls efter én bold – hvilken farve rammer vi? *♿    
- Et spil uden tabere og vindere. Spilleren skal kaste og ramme en af de tre 
forskellige farvede bolde og se, hvilken farve bold og hvilken størrelse bold man 
ramte.  

Målet er at ramme og vælte én ud af tre bolde, det udløser et “bravo du ramte 
(og her siger instruktøren farven og størrelsen på bolden)”.  
 
Fokus: At øve sig i at kaste mod én af boldene. At se og vide hvilke farve og 
størrelse bold, man ramte.  At forstå at store bolde er letter at ramme end de 
små bolde. 
 
Hvordan: En spiller ad gangen går hen til kastelinjen med sin ærtepose i 
hånden og kaster mod en af de 3 bolde. 
 
Instruktør: 
Instruktøren spørger: “Hvilken bold tror du, at du kan ramme med ærteposen? 
Den store grønne bold, den mellemstore blå bold eller den lille røde bold?”. 
Spilleren nævner en bold og kaster og rammer og måske bolden, som ruller 
ned. Du råber: “Bravo!” – (og nævner farven og størrelsen på bolden, som er 
rullet ned) “Så skal du ud at hente din ærtepose og sætte bolden op igen”.   
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Foto 2. Spilleren står i en rød ring og kaster ærteposen mod en af de tre bolde.  (HandiLeg Morsø. foto LH) 
    

Version 3. At kaste efter én ud af tre af bolde efter deres størrelse? **♿   
Der tælles point for hele holdet tilsammen. Spilleren skal kaste og ramme én af 
de tre forskellige bolde. Den største giver færrest point, og den mindste bold giver 
flest point.  

Spillerne skal vurdere, hvilken af de tre bolde, de bedst kan ramme. 
Hele holdet samler sine point sammen. 
 
Point: Den største bold = 2 point. Den mellemste bold = 3 point. Den lille bold 
= 5 point. Hvis mere end én bold triller ned = 1 point. Hvis ingen bolde triller 
ned = 0 point. 

Fokus: At øve sig i at kaste imod én bestemt bold. At kunne vurdere, om man 
skal gå efter den store bold – som er let at ramme. Eller den lille bold, som 
giver flest point.  
 
Hvordan: Alle står enten bag kastelinjen - eller bedre langs med siden af 
området, hvor der spilles – så kan man bedre se, hvad der sker og heppe på 
hinanden eller give “gode råd” om, hvilken bold hver spiller skal ramme. 
En spiller ad gangen går hen til kastelinjen med sin ærtepose i hånden og 
kaster mod de 3 bolde.  
 
Instruktør: 
Instruktøren spørger: “Hvilken bold tror du, at du kan ramme med ærteposen? 
Den store grønne bold, som giver 2 point. Den mellemstore blå bold, som 
giver 3 point. Eller den lille røde bold, som giver 5 point?”. Spilleren vurderer 
og vælger en bold at kaste imod med sin ærtepose.  
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Hvis spilleren rammer den valgte bold, som ruller ned af sin kegle, siger 
instruktøren: “Bravo!” – (og nævner farven og størrelsen og point på bolden, 
som er rullet ned) “Så skal du ud at hente din ærtepose og sætte bolden op 
igen og tilbage bag vores kastelinje”.   
 

Version 4. At kaste efter én ud af tre af bolde, point efter størrelse ***♿    
Der tælles point for hver spiller - Et spil med tabere og vindere. 
Stemningen ved spillet vil blive præget af spillere, som vinder og taber. Vær 
opmærksom på at ikke alle synes, dette er sjovt. Giv alle en fair mulighed. 
 (se Generelt afsnit og afsnit Om keglespil) 
 
Spilleren skal kaste og ramme den af de tre forskellige størrelser bolde, som 
spilleren vurderer at kunne ramme bedst; nogle vil gå efter den store bold, 
andre den mellemste, den lille bold giver flest point men er sværest at ramme 

 Fokus: At øve sig i at kaste mod en bestemt bold. At kunne vurdere om man 
skal gå efter den store bold, som er let at ramme. Eller den lille bold, som 
giver flest point.  

 
Point:  

● Den største bold = 2 point.  
● Den mellemste bold = 3 point.  
● Den lille bold = 5 point.  
● Hvis mere end én bold triller ned = 1 point.  
● Når ingen bolde triller ned får spilleren 0 point. 

Instruktøren og borgerne tæller tydeligt point med fingrene og skriver 
”Havelåger” op (4 lodrette og 1 tværgående streg = 5 point) (se Generelt afsnit og afsnit Om 
keglespil) 

Hvordan: Alle står enten bag kastelinjen eller langs med siden af området, 
hvor der spilles – så kan man bedre se, hvad der sker. 
En spiller af gangen går hen til kastelinjen med sin ærtepose i hånden og 
kaster mod de 3 bolde.  
 
Instruktør: 
Instruktøren spørger: “Hvilken bold vil du ramme med ærteposen? Den store 
grønne bold, som giver 2 point. Den mellemstore blå bold, som giver 3 point. 
Eller den lille røde bold, som giver 5 point?”.  
Spilleren vurderer og fortæller, hvilken bold, der er valgt, og kaster og rammer 
så bolden ruller ned.  
Instruktøren siger: “Bravo!”– (og nævner farven og størrelsen og point på 
bolden, som er rullet ned) “Så skal du ud at hente din ærtepose og sætte 
bolden op igen og tilbage bag vores kastelinje”.   
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16. Keglespil: Port-spil med farver 

    
Foto 1. Portspil med farvede kegler, som angiver de fem porte.  Foto 2.  ”jeg kaster efter den hvide port.…” 

 
Foto 3. Rødt tøndebånd marker kaste-stedet. . 

Om spillet  
Port-spil er et enkelt spil. Med 6 træklodser opstillet på række og et bræt som 
overligger, bygges 5 porte. Hver port markeres med en farve.  (se foto 1.) 

Spillerne skal, før de kaster, angive hvilken farve port, de vil kaste en ærtepose 
igennem – ”jeg kaster efter den hvide port.…” (se foto 2.)  

Spillet kræver kun lidt plads, og man skal kaste blødt eller glide med ærteposen over 
gulvet. Pas på; at ikke at vælte portenes bærepiller. 

Start: Deltagerne står ved et markerede kastested (se foto 3.) 
 
Redskaber:  

● 6 aflange træklodser (kendt fra Kongespille/Kubb) 
● De 6 kegler stilles op på række på jævnt underlag. 
● 1 ærtepose pr. spiller (brug én farve til hver spiller, det gør det lettere at se, hvem der står for tur)  
● En kastelinje med kegler eller en ring (foto 3)  
● Ved spil udenfor, brug en Bocciakugle af plast i stedet for en ærtepose. 
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Version 1. At få ærteposen til at glide over gulvet og gennem en port *♿  
 
Et spil uden tabere og vindere.  
Version 1 handler om at kaste og få ærteposen til at glide over gulvet og 
igennem en af de 5 porte uden at vælte portens bærepiller.  
Hver gang det lykkes for en spiller, udløser det et “bravo!”, fra alle spillerne.  
 
Fokus: At øve sig i at kaste/glide ærtepose over gulvet og ramme igennem 
en port. 
  
Hvordan: Én spiller ad gangen går hen til kastestedet med sin ærtepose i 
hånden og kaster/glider ærteposen mod de 5 porte. (bocciakugle ved spil udenfor) 
 
Instruktør: 
Instruktøren spørger: “Kan du kaste din ærtepose og få den til at glide over 
gulvet og igennem én af portene?”.  Spilleren lykkes, og instruktøren siger: 
“Bravo!” – (og nævner farven på den port, der er passeret) “Så skal du ud at 
hente din ærtepose igen ” (se foto 4) 

 
Vigtigt!  
Vælter porten og kan borgeren ikke selv bygge porten op igen, spørger 
instruktøren: ”Er der nogle, som vil hjælpe med at bygge porten op igen?”  
 

   
Foto 4: Borgerne henter selv deres kasteskyts og bygger selv portene op om muligt. 

 
Version 2. At glide ærteposen gennem en port. Der tælles point **♿  
 

Et spil med tabere og vindere 
Version 2. Her er det tydeligere, hvem som kan kaste og glide en ærtepose 
igennem den farve port, spilleren har valgt, hvilket udløser et point. 
Stemningen vil derfor blive påvirket af, at nogle spillere vinder, og nogle taber. 
Så vær opmærksom på dette (se generelt afsnit). 



Leg & Fællesskab i en Coronatid - Små HandiLege og Spil for få deltagere. 
Projekt med støtte fra Slots- og Kulturstyrelsens  
”Pulje til kultur-, idræts- og foreningsaktiviteter til sårbare, udsatte og ældre under corona-krisen” 
 

57 
 

Fokus: At øve sig i at kaste efter tur og ramme igennem den valgte port  
At tælle sine point fra 0 og op til 10 (som fingrene på sine hænder)  

 
Point 

● Spilleren skal fortælle de andre spillere, hvilken port = farve man vil 
igennem. Hvis det lykkes, giver det 1 point.  

● Kaster spilleren forkert og igennem en af de andre porte (= andre 
farver) giver det minus 1 point.  

● Vælter en af portens bærepiller (træklodserne) giver det minus 3 point.  
● Vælter alle portene (træklodser og brædder) giver det minus 5 point.  
● Den spiller, som først opnår 10 point, har vundet.  

Du og borgerne tæller point med fingrene og skriver ”Havelåger” op  
(4 lodrette og 1 tværgående streg = 5 point) (se generelt afsnit) 
 
Hvordan: Én spiller ad gangen går hen til kastestedet med sin ærtepose i 
hånden, kaster og glider ærteposen mod en af de 5 porte.  
(bocciakugle ved spil udenfor) 
 
Instruktør: 
Instruktøren spørger: “Hvilken farvet port vil du kaste ærteposen igennem?”. 
Spilleren svarer: ”Den røde port”   
Hvis det lykkes, siger instruktøren: “Bravo, du kom igennem den røde port, 
som du valgte. Du har fået 1 point” – Samtidig holder instruktøren én finger i 
vejret og får noteret spillerens point. ”Så skal du ud at hente din ærtepose”.  
Hvis det ikke lykkes, siger instruktøren: ”Det var ikke så godt, du kom 
igennem en anden port – nævn farven – og ikke den røde port, som du valgte. 
Du får minus 1 point. Bedre held i næste runde”  
På samme vis kommenter instruktøren, hvis en af portens bærepiller 
(træklodsen) vælter (minus 3 point) eller alle portene vælter (minus 5 point)  

 
Vigtigt!  
Vælter portene, og kan borgeren ikke selv bygge porten op igen, spørger du: 
”Er der nogle, som vil hjælpe med at bygge op igen?”  
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17. Max 24 point – Keglespil i korsform 
Keglerne står i korsform, hvor de hvide kegler her er = 1 point. Den røde kegle er = 5 
points.  Spillet går ud på at se, hvem som først opnår de maximale 24 points?   

Drilleri: Får en spiller får mere end 24 point, er spilleren tilbage til 0 point! Og må 
begynde forfra, med at spille sig op til de 24 point! 

            
Foto 1. Kegler opstillet i korsform 4 hvide og 1 rød. (Morsø. foto LH.)     Foto 2. Kast m. ærtepose fra kastelinjen.  (Morsø. foto LH.) 

     
Foto 3. Hvilke kegler vælter ærteposen? Hvid = 1 point. Rød = 5 point.  (Morsø. foto LH.) 

Om spillet 

Keglespillet Max 24 point er udfordrende i forhold til motorik og forståelse. Spillerne 
beregner deres kast efter keglerne i forhold til deres samlede antal points. Kegler 
opstilles i korsform, med fire hvide kegler ud til hver side, som hver giver 1 point. I 
centrum af korset står én rød kegle, som giver 5 points. (se foto 1.)  

Spillets logik er ret ”demokratisk” - de som kaster hårdt og vælter mange kegler, 
komme tit ned med nakken, mens de, som gør sig umage og tænker sig om, har en 
god mulighed for at vinde”. 

Antal: Fra 2 til 6. 
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Start: Deltagerne står bag en kastelinje markeret med et par markeringskegle. 
 
Redskaber 

● 5 aflange træklodser (kendt fra Kongespille/Kubb) er beklædt med farvet tape i hvid 
og rød. 

● De 5 kegler stilles i korsform på jævnt underlag. (Tapestykker i hvid og rød på gulvet 
markerer, hvor keglerne skal stå. Dette kan lette opsætningen) 

● 1 ærtepose pr. spiller (Brug en farve til hver spiller, det gør det lettere at se hvem der står for tur)  
● Hvis man spiller med en bold i stedet for en ærtepose, bliver spillet mere 

udfordrende. Bolden giver mere “modspil”, idet bolden hopper m.v. (se foto 5 til 
8.) 

● Et par kegler danner kastelinjen.  

       

   
 Foto 5, 6, 7, 8. Spillerne kan anvende en blød blod, hvilket gør Max 24 points til et mere udfordrende spil.  (HandiLeg 
Morsø. foto LH.)   

 
Version 1. At kaste til måls efter keglerne – Der tælles points ***♿  

Et spil med tabere og vindere. Stemningen i spillet bliver snart præget af 
kappestrid. Den spiller, som er ved at vinde, kan pludselig tabe alt. For når 
spilleren har omkring 20 points, komme man let til at vælte for mange hvide 
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kegler eller den røde kegle. Pludselig har den dygtige spiller for mange points, 
altså over de maximale 24 points, til stor ærgrelse og en del latter fra de 
spillere, der ligger lavere i points. 
 Det hele afgøres i slutspillet. Max 24 points er et spil for dem, som kan tåle at 
tabe og kan grine af sig selv. 
 
Point 
Spillerne kaster på skift mod keglerne, når en kegle, vælter fås point efter 
hvilke af keglerne, som er væltet, hver hvid kegle = 1 Point.  
Den røde = 5 points.  
For hvert kast lægges spillerens samlede antal points samme, og man spiller 
om, hvem som først får de maximale 24 point. 
 
Hvis en spiller får flere point end de maximale 24, vil spilleren miste alle sine 
point og er tilbage til 0 point - begynd forfra! 
Denne regel tvinger spillerne til ikke blot at sigte efter det højest mulige antal 
points i sit kast, men at overveje den sikreste og hurtigste vej til de maximale 
24 points. 
 
Point og Instruktør 
Instruktøren borgerne tæller tydeligt points med fingrene og skriver 
”Havelåger” (se Generelt afsnit og afsnit Om keglespil) 
 
Fokus: At kaste efter tur og ramme den rigtige kegle i den farve, man har 
valgt – hvid eller rød. At lægge sine points sammen og være opmærksom på 
det samlede antal points under hele spillet.  
Følelserne kommer frem, når en spiller “mister det hele” ved at få for mange 
point (over 24 point) Der er både latter og trøst at hente hos de andre deltagere. 
 
Hvordan: Alle får en ærtepose.  
En af gangen går spilleren hen til kastelinjen for at udføre sit kast.  
Keglerne står 3-5 meter foran spillerne.  
Efter tur rejser spilleren sine kegler op og tæller points og får dem noteret. 
 
Instruktør: 
Instruktøren spørger: “Hvilken kegle vil du ramme? Den hvide, som giver 1 
point eller den røde, som giver 5 points? – Husk, at du lige nu har så mange 
point (Instruktøren nævner spillerens samlede antal points), 
Hvis spilleren lykkes, siger instruktøren: “Bravo! Du får points efter de kegler, 
du har væltet. Så skal du ud at hente din ærtepose, rejse de kegler op som du 
har væltet”.   
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18. Keglespil fra Muël  
- et vanskeligt spil, spilleren får det antal point der står på keglen, hvis den 
alene vælter! 

 – et spil som kræver ni præcise kast for at få maximale point.  

Antal: 2-6 deltagere.  

   
 Foto 1. Keglerne har numrene 1 til 9, som er påsat med labels. Foto 2. Spilleren står et par meter fra keglerne og har ni kast i 
træk.    

 Om spillet 

9 kegler, hver kegle giver et point mellem 1 til 10. Keglerne stilles op, så de danner 
et kvadrat med 3 kegler på 3 rækker.  

Keglens angivne point udløses kun, hvis keglen vælter alene.  For at få det 
maximale antal point skal en spiller udføre ni præcise kast i træk med ærteposen. 

 Spillet er udfordrende i forhold til motorik og forståelse. En dygtig spiller kaster kun 
efter de kegler, som giver de højeste antal point - men det er ikke så let! 

Spilleren har 9 kast, mellem hvert kast tælles point, og alle kegler rejses op igen. 
Hvis en kegle væltes alene, opnås den værd, som tallet på keglen viser (tallene 1 til 9).  

Væltes flere kegler, tæller hver kegle kun 1 point, uanset hvilket tal der står keglerne.  

Start: Deltagerne står i en markringsring eller bag en kastelinje markeret med et par 
markeringskegler. 
 
Redskaber  
● 9 aflange træklodser (kendt fra Kongespille/Kubb) Sæt hvide tapestykker på hver 

kegle og skriv et tal fra 1 til 9.  
● De 9 kegler stilles i kvadrat med 3 kegler på 3 rækker på jævnt underlag. (tape 

på gulvet til at marker hvor keglerne skal stå kan lette opsætningen) 
● 1 ærtepose pr. spiller. (Brug en farve til hver spiller, det gør det lettere at se, hvem der står for 

tur)  
● En kastelinje markeres med et tøndebånd eller kegler.  
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Version 1. Kegler med point pr. Kegle – et spil med ni præcise kast ***♿  
Et spil med tabere og vindere.  Keglespil fra Muël er svært.  
 
Point: Hver spiller har 9 kast i træk, mellem hvert kast tælles point, og alle 
keglerne rejses op igen. Hvis en kegle væltes alene, opnår spilleren det antal 
point som tallet på keglen viser (tallene 1 til 9).  

Taktik: Spilleren kan forsøge i hvert kast at ramme og vælte den kegle, som 
giver flest point - det er keglen med nr. 9, som står midten af alle de ni kegler - 
men hvis spilleren vælter nogle af de andre kegler, får spilleren kun et point 
pr. kegle. Det kan derfor måske svare sig at gå efter en af keglerne i 
yderkanten af opstillingen, selv om den giver lavere antal point. 

point og instruktion: Instruktøren og borgerne tæller tydeligt point med 
fingrene og skriver ”Havelåger” (4 lodrette og 1 tværgående streg = 5 point) 
(se Generelt afsnit og afsnit Om keglespil) 

Fokus: At kaste efter tur og ramme den bedste kegle, dvs. den kegle, som 
giver flest point i forhold til, at man kan ramme.  

Hvordan: Alle får en ærtepose i hånden.  
En ad gangen går spilleren hen til kastelinjen for at udføre sine ni kast.  
Keglerne står 3-5 meter foran spillerne.  
Efter hvert kast rejser man de væltede kegler op og tæller point. 
Efter alle ni kast noterer man det samlede antal point, og næste spiller gør sig 
klar ved kastelinjen. 
 
Instruktør: 
Instruktøren siger: “Hvilken én af keglerne vil du ramme? Husk du kun må 
vælte én kegle hvis du vil have de point, som står på keglen.  

● Skal det være nr.  1, 2, 3, de står i forreste række og er lette at ramme.  
● Keglerne nr. 4 og 5 står yderst i række nr. to, de er to gode muligheder.  
● Keglerne nr. 6, 7, og 8 står på den tredje (bagerste) række og er svære...  
● Kegle nr. 9 står i midten, den giver flest point. Men du rammer let mere 

end én kegle, og så får du jo ikke så mange point... ”  
Hvis det lykkes for spilleren kun at ramme én kegle, siger instruktøren: 
“Bravo! Du får point efter det tal, som står på den kegle, du væltede – kan du 
se tallet?”  
Eller hvis spilleren kom til at vælte flere kegler; ”Ups! Hvor mange kegler 
væltede du, husk at hver kegle nu kun giver 1 point,”  
Instruktøren viser antal point med fingrene op i vejret, så alle kan se, hvor 
mange point spilleren får.  
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19. Bowling af 10 rundstokke 

     
Foto 1. Bowling af 10 stk. rundstokke         Foto 2. Borger sigter fra markeringslinjen.  

   
Foto 3. kaste/glide/trille og vælte så mange kegles man kan.            Foto 4. Rejse keglerne op igen (mærker på gulvet hjælper)  

 

Om spillet: Bowling af 10 rundstokke er et meget enkelt spil. Det er bedst 
indendørs. Alle kan være med. Når keglerne (rundstokkene) vælter, lyder det højt, 
og lyden tiltrækker en del nysgerrige. 

Spilleren skal prøve at vælte så mange som muligt. Hver kegle giver 1. Point. 
Keglerne vælter ved mindste berøring, om det er en ærtepose, en boccia-kugle eller 
en bold.  Afmærk med tape på gulvet, hvor keglerne skal stå i ”Trekanten”, så er det 
let at stille keglerne op igen.  

Bowling med 10 rundstokke er et godt starter-spil, for det er hurtigt og enkelt at forstå 
og deltage i. Så bare gå i gang - Motivation er at gøre, ikke spørge... 

 
Antal: Fra 2 til 6 spillere  
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Hvor: Indendørs på glat gulv, hvor en ærtepose, som kastes, kan glide afsted. Bolde 
og bocciakugler kan også bruges. 
 
Start: Deltagerne står bag en linje markeret med et par markeringskegler. (se foto 2.) 
 
Redskaber:  

● Kegler - 10 rundstokke (ca. 25-30 cm. f.eks. kastestokke fra 
Kongespillet/Kubb) De stilles op i “bowling trekant” på jævnt underlag. (se foto 1) 

● En ærteposer pr. spiller (brug en farve til hver spiller, det gør det letter at se, hvem der står for 
tur)  

● Alternativt kan bolde i forskellige størrelser og hårdheder variere spillet og 
udfordre deltagerne. 

● Bocciakugler er gode til deltagere med nedsat hånd- og armfunktion (se generelt 
afsnit afsnit om Sportslig Handicaps – om tilpasset afstand og ekstra kast)  

● En kastelinje markeret med et par markeringskegler.  
 

Version 1. At vælte kegler – hvor mange kan vi tilsammen? *♿  
Et spil uden tabere og vindere. Version 1. handler det om hvor mange 
kegler spillerne kan vælte tilsammen.  
En spiller vælter 2 kegler = 2 point.  
Den næste rammer ikke nogle kegler = 0 point.  
Den sidste rammer 7 kegler = 7 point.  
Tilsammen har vi fået 2 + 0 + 7 = 9 point! Bravo!  
Lad os prøve en gang til, kan vi tilsammen komme op over 9 i næste runde af 
vores bowlingspil? 
  
Fokus: At øve sig i at kaste eller glide ærteposen og vælte så mange kegler 
som muligt. At tælle keglerne og lægge point sammen. 
  
Hvordan: Alle står bag ved eller ude til siderne af spilleområdet.  
Én spiller ad gangen går hen til kastelinjen af markeringskegler (foto 2) med sin 
ærtepose i hånden og kaster eller glider ærteposen mod de 10 rundstokke 
(bowlingkeglerne). Keglerne står 3-6 m. fra spillerne. 
 
Instruktør: 
Instruktøren spørger: “Kan du kaste ærteposen gennem luften eller glide 
ærteposen hen over gulvet, så du rammer og vælter keglerne?”. Spilleren 
lykkes måske, og instruktøren siger: “Bravo – (og nævner antallet af kegler 
som er væltet) Så skal du ud at hente din ærtepose og tælle keglerne, du har 
væltet, og du skal rejse rundstokkene op igen “.   
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Vigtigt!  
Kan borgeren ikke selv rejse keglerne op (rundstokke er vanskelige) spørger 
du: ”Er der nogle, som vil hjælpe med at stille keglerne op igen?”   
 
Tips: En udfordring for deltagerne er at bruge en mindre bold i stedet for en 
ærtepose.  Spillet er sværere, for bolden hopper og triller let skævt. (se foto 5) 
 

 
Foto 5. Koncentration med den ”runde” 
 
OBS: Borgere, som har synshandicap: 
Borgere, som har nedsat syn, kan have glæde af at spille med en stor, stabil 
bold. der vil ramme bredt. Når borgeren med synshandicap skal kaste, stiller 
instruktøren sig tæt bag ved keglerne og laver en ensartet markant lyd – de 
øvrige spiller er helt stille imens!   
På denne måde kan borgere, som har synshandicap, motiveres og være med 
til bowling... især når borgeren hører lyde af væltende kegler! (Se foto 6 + 7)  
 

     
Foto 6. Borger med synshandicap får en stor stabil bold  Foto 7.  Stor bold vælter meget! = stor lyd! = 
motivation! 
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Version 2. At vælte så mange kegler, man kan. Der tælles point *♿  
Et spil med tabere og vindere. Version 2 er et enkelt spil, og point er 
simpelt. Spillerne kappes om først at opnå 10 point. Her bliver det klart, hvem 
der er bedst til at kaste eller glide ærteposen mod de 10 rundstokke (bowling-

keglerne) De færreste kan vælte alle kegler på én gang. Stemningen i spillet vil 
blive påvirket af vinder og tabere, vær opmærksom på dette. (se generelt afsnit om 
handicaps og tilpasset afstand og ekstra kasteskyts) 
 
Point: Hver kegle, som vælter, giver 1 point. Den spiller, som først opnår 10 
point, har vundet.  
Du og borgerne tæller tydeligt point med fingrene og skriver ”Havelåger” (4 
lodrette og 1 tværgående streg = 5 point) op på en tavle. (se generelt afsnit om point 
m.v.) 
 
Fokus: At kaste efter tur og ramme keglerne. At tælle sine point fra 0 og op til 
10 (som fingrene på sine hænder)  

 
Hvordan: Én spiller ad gangen går hen til kastelinjen med sin ærtepose i 
hånden og kaster /glider mod keglerne. (se foto 2) 

Keglerne står 3-6 m. væk fra spillerne. 
 
Instruktør: 
Instruktøren siger: “Kan du kaste ærteposen gennem luften eller glide 
ærteposen hen over gulvet, så du rammer og vælter bowlingkeglerne?”. 
Spilleren lykkes måske, og instruktøren siger: “Bravo – (og hjælper spilleren 
med at tælle antallet af kegler, som er væltet og får antallet noteret ud fra 
spillerens navn) Så skal du ud at hente din ærtepose og rejse keglerne op 
igen ” 
 
OBS: Keglespillet Bowling med 10 rundstokke i både version 1 + 2 er 
velegnet for borgere med begrænset arm/hånd-funktion. (se Generelt afsnit og afsnit 
Om keglespil) 
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20. Bamse-Bowling *♿ 

           
Foto 1. Bamser sat i ”trekant” som i Bowling. Foto 2. Sigter fra kastelinjen, kaster ærteposen, 3 bamser vælter = 
3 point. 

Om spillet 
Bamse-Bowling er et “lidt skørt spil”. Man kan frygte, at nogle synes spillet er for 
barnligt eller modsat, at det ligefrem er ”synd for bamserne”.  Men Bamse-Bowling er 
populært, og flere borgere har ønsket spillet igen og igen. Bamserne ser sjove ud, de 
vækker nysgerrighed, og spillet er let at forstå.  

Så bare gå i gang med at spille, husk at “Motivation er at gøre, ikke at spørge…” 

Spilleren skal prøve at vælte bamserne ved at kaste en ærtepose, trille en boccia-
kugle eller en bold.  

Der er flere versioner at spille Bamse-Bowling på. Afmærk med tape på gulvet, hvor 
de 10 Bamser skal stå i ”Bowling-Trekanten” (foto 1) eller som i version nr. 3 “Bamser 
på linje” (foto 4)   

Antal: Fra 2 og til 6 spillere. 
 
Hvor: Indendørs især på glat gulv, hvor en ærtepose kan glide, eller brug en blød 
bold. Udenfor kan der spilles med Boccia-kugler eller små bolde.  
 
Start: Deltagerne står bag en kastelinje markeret med markeringskegle. (se foto 2.) 

 
Redskaber:  

● 10 bamser i forskellige størrelser – som kan sidde eller stå af sig selv.  
● 1 ærtepose pr. spiller (brug én farve til hver spiller, det gør det lettere at se, hvem der står for tur)  
● En kastelinje markeret med et par kegler.  
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Version 1. At vælte bamser – hvor mange kan vi vælte tilsammen? *♿  
- Et spil uden tabere og vindere. Version 1. handler om, hvor mange bamser, 
spillerne kan vælte tilsammen. En spiller vælter en bamse = 1 point. Den 
næste spiller rammer ikke bamserne = 0 point. Den sidste spiller rammer fire 
bamser = 4 point.  
Men tilsammen har vi fået 1 + 0 + 4 = 5 point! Instruktøren siger:  “Bravo!  Lad 
os prøve en gang til. Kan vi komme op over 5 point i næste runde af Bamse-
Bowling?” 
  
Fokus: At kaste og ramme med ærteposen. At tælle de væltede bamser. 
  
Hvordan: Alle står ude til siderne af spilleområdet. Én spiller ad gangen går 
hen til kastelinjen med sin ærtepose og kaster mod de 10 bamser.  
Bamserne sidder 3-6 m. væk fra spillerne. (se foto 1 + 2) 

 
Instruktøren: 
Instruktøren spørger: “Kan du ramme og vælter bamserne?”. Spilleren lykkes 
og instruktøren siger: “Bravo!” – (og nævner antallet af bamser, som er væltet) “Så skal 
du ud at hente din ærtepose og rejse bamserne op igen”    
 

Version 2. At vælte Bamser i ”trekantet bowling-form” - Der tælles point *♿  
Et spil med tabere og vindere. Version 2 er et enkelt spil og point er simpel. 
Spillerne kappes om først at opnå 10 point. Her bliver det klart, hvem der er 
bedst til at sigte og kaste ærteposen mod bamserne. De færreste kan vælte 
alle bamserne på én gang. Stemningen bliver påvirket af vindere og tabere - 
(se Generelt afsnit og afsnit Om keglespil) 
 
Point: Hver Bamse, som vælter, giver 1 point. Den spiller, som først opnår 10 
point, har vundet.  
 
Fokus: At kaste efter tur og ramme bamserne. At tælle sine point fra 0 og op 
til 10 og skrive “Havelåger” (se Generelt afsnit og afsnit Om keglespil) 
 
Hvordan: Alle står ude til siderne af spilleområdet. Én spiller ad gangen går 
hen til kastelinjen med sin ærtepose og kaster mod bamserne. Bamserne står 
3-6 m. væk fra spillerne. 
 
Instruktøren:  
Instruktøren spørger: “Kan du kaste og ramme Bamserne?”  Spilleren prøver 
og instruktøren siger: “Bravo!” – (og nævner antallet af bamser, som er væltet) “Så skal 
du ud at hente din ærtepose og sætte bamserne op igen ” 
 
 



Leg & Fællesskab i en Coronatid - Små HandiLege og Spil for få deltagere. 
Projekt med støtte fra Slots- og Kulturstyrelsens  
”Pulje til kultur-, idræts- og foreningsaktiviteter til sårbare, udsatte og ældre under corona-krisen” 
 

69 
 

Version 3. At vælte Bamser på linje *♿  
– Hvor mange point kan vi få sammen eller hver for sig? 

Version 3 kan spilles både som i version 1 med point tilsammen for hele 
gruppen eller som version 2 med point til hver spiller.  
Det er opstillingen af bamserne - 3 på linje - som gør spillet til en tredje 
version.  
 
Sæt 3 bamser på linje. Det kan være borgernes yndlingsbamser – hvilket kan 
give anledning til en del ”god og kreativ bamse-snak”.  
Bamser kan også vælges ud fra en “spillemæssig logik”; at en stor bamse, 
som er let at ramme, giver få point og en lille bamse, som er svær at ramme, 
giver flere point. (se foto 4.) 

 
 

  
 Foto 4. Bamser – tre på linje: Stor bamse = 1 point. Mellem = 3 point.  Lille = 5 point. 

   

   
Foto 5. koncentration; sigte, kaste, ramme? Med ærteposen (den grønne svæver i nederste højre hjørne). 

Info: Legen Bamse-Bowling er udviklet af borgere, pædagoger og Gerlev i forbindelse med projekterne HandiLeg 
og Leg & Fællesskab i en Corona-tid. Udviklingsarbejdet er sket på Gerlev Idrætshøjskole - Center for Leg og 
Bevægelse i efteråret 2020.  Corona-pandemien lukkede ned for mange udadgående aktiviteter - i bl.a. projekt 
HandiLeg - og betingede udviklingen af lege og spil for mindre grupper, da større fællesskaber ikke kunne 
samles pga. risiko for smitte med covid19. 
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21. Kreative kegler - motivation ved at fremstille grej til leg & 
spil *♿  
Borgere og pædagoger på Aktivitetscentret Gimle i Bjerringbro arbejder meget 
med kunst og kreativitet. Her opstod idéen til selv at fremstille de kegler, vi ville spille 
med.  

Vi fandt lidt afskårne træstumper og et par tuschpenne, og så var vi i gang… efter en 
halv time havde alle lavet sig en kegle. Den kreative proces motiverede flere borger, 
til at deltage i fællesskabet, omkring leg & spil resten af formiddagen. Keglerne 
fungerede fint i de forskellige keglespil, som er nævnt i dette materiale. 

 
Foto 1. Den gule ærtepose flyver mod de kreative kegler i Bowling opstilling (Foto Bjerringbro LH)  
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Foto 2, 3, 4, 5. På en halv time var der kreative kegler (Foto Bjerringbro. LH) 

     
Foto 6, 7. Kreative kegler opstillet til forskellige spil. (Foto Bjerringbro. LH)   
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22. Kølle-kugle-bane-spil *♿ 
“Kølle-slår-kuglen-igennem-banen” er et enkelt og kreativt spil. Man kan lade sig 
inspirere af Crockett, Minigolf og Krolf - men uden disse spils “stive regler” - for her 
laver vi selv reglerne; om hvor mange slag hver spiller må bruge, hvilken vej man 
skal spille etc.  

Det eneste der gælder er at vi er nogenlunde enige og har det sjovt ... 

● Banen: Kan være udenfor eller indendørs; indkørslen, græsplænen, 
gangarealer, fællesstuen, spisekøkkenet, “den lange gang i huset”. 

● Til forhindringerne: bruges “hvad man har i huset”; dåser, som skal væltes. 
Spande som man skal ramme ind i. Tøndebånd mans skal rundt om, etc.  

● Både borgere og pædagoger kommer med bud på “banens design og 
sværhedsgrad” og hvad der aftales af “regler” for spillet. 

● “Golfkøller”: Køller fra et Krolf Spil er ideelle da de har et skaft der kan 
reguleres i længden (de koster lidt, kan købes gennem Dansk Arbejder Idræts) Kroketkøller 
er gode (der ligge nok “glemt” sæt et sted i huset ;) Floorball-stave (lette hockeystave) 
fungerer fint. Men en fejekost er overraskende god at spille med, især hvis 
man bruger kørestol (ved svag armfunktion, kan kosteskaftet sættes fast på kørestolen og 
borgeren kan ved at styre stolen, skubbe til sin kugle fremad i spillet)  

● “Golfkugler”: bocciakugler af plast, Kroketkugle af træ, mindre bolde - kort 
sagt alt hvad der er rundt og kan trille … 

Inspiration: se foto 1, 2, 3, 4 - og gå så i gang! 

 
Foto 1. Under buen, følg pilen tegnet med kridt og vælt dåserne med kuglen = 1 point!  (Morsø. foto LH.) 
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Foto 2. Kuglen rundt om tøndebåndene med så få slag som muligt. Foto 3. Følg pilen tegnet med kridt, vælt dåserne og fortsæt 
op på græsset - nu bliver det svært!  (Morsø. foto LH.) 

 
Foto 4. Med skumrør (isolering fra byggemarked) kan der let laves buer som bolden skal under - kom så Michael! (Morsø. foto LH.) 
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23. Vinke- og bytte-plads-leg  

 
Foto 1. Vinke- og bytte plads leg. Alle står med 2 m. afstand, markeret med lave kegler.  Her skal deltagerne løber rundt om 
hinanden med korslagte arme når de bytter pladser - som i en slags “folkedans”... (Foto Morsø LH:)  

Om legen 

Legen er simpel og populær. Ved at vinke kan alle deltagerne i legen bytte pladser 
på forskellig vis. Alle har social kontakt – vinker, smiler, bruger blikket og ordet – 
men man har ikke fysisk kontakt. 

Antal: Fra 5 og til 10 deltagere.  
 
Start: Alle deltagere står i en kreds med 2 m. afstand mellem hinanden, afstanden 
markeres ved at alle rækker deres arme ud til siderne uden at nå hinandens hænder. 
(Brug markeringskegle til at illustrere pladserne i kredsen, det letter din instruktion) 
 
Redskaber  

● Markeringskegler i ens farver, én pr. deltager. 
● + et par markeringskegler i andre farver.  

En Klim-Dasker (et skumrør på 1,5 m.) pr. deltager. 
 

Version 1. At alle i gruppen bytte pladser med hinanden, én ad gangen *♿  
Kan leges fra siddende stilling, i stole, opstillet i kreds. 
 

En leg med fokus på fællesskabet. I denne version af legen står eller sidder 
deltagerne i en kreds med 2 m. afstand mellem hinanden. (Brug markeringskegler 
i samme farve til at illustrere pladserne i kredsen) 
  
På skift styrer én deltager, hvornår alle skal bytte plads med hinanden, ved at 
råbe “en, to, tre - byt pladser!”  Nu skal alle se, om de kan finde en anden 
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deltager at bytte plads med. Til sidst står alle på en ny plads ved en anden 
markeringskegle i kredsen. 
 
Fokus: At se og kontakte hinanden i kredsen.  At turde tage kontakt til andre, 
til én man kender, måske til én ukendt deltager på den anden side af kredsen. 
 
Hvordan: Alle deltagere står ved en markeringskegle i en kreds med 2 m. 
afstand mellem hinanden. I de første runder af legen er det instruktøren - som 
tæller “en, to, tre - alle bytter plads!”   
Sidenhen er det deltagerne, der skiftes til at være den, som styrer legen og 
siger: “en, to, tre - byt pladser!”.   
Legen kan varieres, ved at deltagerne skal bevæge sig på en særlig måde, 
når de bytter pladser - f.eks. gå med korslagte arme, hoppe, gå baglæns, 
danse “folkedans”. (se foto 1.) 

 
Version 2. Vinke- og bytteleg med navne *♿  
Kan leges siddende, i stole, opstillet i kreds. 

Leg med fokus på hvem der er med i dag. I variation nr. 2 er fokus at prøve at 
bruge deltagernes navne, (Husk det er altid OK at spørge om navne.) Det er 
instruktøren, som tager ansvar og først prøver at bruge deltagernes navne. 
Sidenhen kommer de andre deltagere med.  

OBS: Deltagerne er måske generte -så vær uhøjtidelig og munter, især ved 
navnefejl. 

Fokus: At se og kontakte hinanden med navn i hele kredsen. At turde 
kontakte andre deltager med sin stemme og gestik - måske vælger man en 
deltager ved siden af, eller én man kender. Med tiden tør man måske vælge 
en ukendt på den anden side af kredsen. 

Hvordan: Instruktør er med i kredsen og ser på og vinker til en af deltagerne 
og spørger: “Hej, hvad hedder du?”, “Anne” svarer deltageren. “Hej Anne”, 
smiler instruktøren og går over mod Anne, “Nu skal du over på min plads, 
Anne”.  Instruktøren ser og peger på en anden deltager, “Hvad hedder så 
du?”... Ovenstående gentager sig, indtil alle deltagere er med. Dette bliver ved, indtil alle 
deltagere, som har lyst, har prøvet rollen “som den der styrer legen, vinker og 
spørger om navne”. 

Legen kan varieres ved, at den som “vinker og spørger om navn” også 
bestemmer, hvordan man skal bevæge sig, når man bytter plads - f.eks. med 
korslagte arme, hoppe eller gå baglæns etc. (se foto 1.) 
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Version 3. Vinke- og bytteleg med ord som rimer **♿  
kan leges siddende i stole, opstillet i kreds. 

I variation nr. 3 er fokus, at deltagerne prøver at bruge sproget og anvende 
ord, som rimer. Det er instruktøren, som tager ansvar, og prøver først at rime. 
Sidenhen kommer de andre deltagere med.  

OBS: Deltagerne kan have svært ved at rime i starten. Hjælp dem lidt på vej, 
også deltagere som har taleproblemer. Husk at være uhøjtidelig og munter. 

Fokus: At rime med ord og tale, se og kontakte hinanden i kredsen.  At turde 
kontakte andre med sin stemme og fantasi. De fleste vælger i begyndelsen at 
rime med én, som de kender. Med tiden tør man prøve med en ukendt 
deltager på den anden side af kredsen. 

Hvordan: Instruktøren er med i kredsen, ser på og vinker til en af deltagerne 
og rimer: “Hvis jeg siger hat. Hvad rimer du så?”, “Skat!” svarer deltageren. 
“Det rimer - Hat og Skat - så kan vi bytte plads”, smiler instruktøren og går 
over mod deltageren, “Nu skal du over på min plads”.   

Instruktøren ser og peger på en anden deltager, “Hvad rimer på Is.?”... 
Ovenstående gentager sig.  Hvis en deltager ikke kan finde på et rim-ord, må 
de andre deltagere hjælpe. 

Når stemningen er den rette, overtager én af deltagerne instruktørens rolle. 
Dette bliver ved, indtil alle deltagere, som har lyst, har prøvet rollen “som den 
der styrer legen ved at pege, vinke og rime”. 

Med tiden kan legen udvikles til hele sætninger, som rimer i stil med “Okker-
gokker” rimer på “Gummiklokker” eller “Lille Mathisen red på grisen” som 
rimer på “Han læste i avisen og grisen løb over isen” 

Variation 4. Vinke- Fangeleg - bytte plads to og to og undgå fangeren i 
centrum **♿  

Fokus: At kommunikere med hinanden ved at vinke og aftale at bytte plads, 
når fangeren i midten af kredsen ikke ser det. Fangeren må prøve at nå dem, 
som bytter plads, med sin “Klim-Dasker” (et skumrør på 1 m.) 

OBS: Hårdt underlag er bedst for dem, der bruger kørestol eller rollator.  

Hvordan: Instruktør står i midten af kredsen og er fangeren. Deltagerne skal 
ved at vinke til hinanden aftale, at de bytter plads, når fangeren ikke ser det. 
Man har helle igen, når man er ude bag en af markeringskeglerne, som 
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danner kredsen. Når en deltager bliver fanget, bytter man roller, og legen 
begynder forfra med en ny fanger. 

 

Foto 2. Bytte plads to og to ved at vinke eller blinkt til hinanden og undgå at blive ramt af fangerens “Klim-Dasker” 
(skumrør på 1 m.) (Foto Morsø LH:) 

For flere versioner af denne leg kan ses i bogen: HandiLeg af Lars Hazelton. 
Gerlev 2020. Den er til gratis download på  

www.gerlevhandileg.dk og https://centerforleg.dk/handileg/ 
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24. Bamse Bingo *♿ 
 

        
Foto 1. Bamser og Bamse-Bingoplader.             Foto 2. Bamserne gemmes, før spillet begynder                                    

            (foto Morsø MBJ -Gerlev LH) 

Om spillet: Bamse-Bingo er et spil, hvor spillerne går rundt og leder efter Bamserne 
i huset eller i haven. Det er sjovt og populært, og flere borgere har ønsket spillet igen 
og igen. Bamserne ser sjove ud, de vækker nysgerrighed, og spillet er let at forstå.  

Så bare gå i gang med at spille, husk at “Motivation er at gøre, ikke at spørge…” 

Én af deltagerne gemmer alle bamserne indendørs i et eller flere rum eller udenfor i 
haven. Gemmestederne kan være oppe på en hylde, bag ved en pude, under et 
bord, bag en busk eller oppe i et træ. 

Alle deltagere får én bingoplade med fotos af 3-6 bamser og én whiteboardpen.  

Nu skal alle gå rundt og finde de bamser, som de har på deres bingo-plade. Når man 
finder en bamse, laver man et kryds på sin bingo-plade, der markerer, at bamsen er 
fundet. Man må ikke flytte på bamserne, de skal blive på deres gemmesteder, indtil 
spillet er slut.  

Den spiller, som først har fundet alle sine bamser på bingopladen, har vundet.  Og 
har retten til at gemme bamserne næste gang, der spilles Bamse-Bingo!  

Antal: Fra 2 og til 6 spillere. 

Redskaber  

● 15 bamser i forskellige størrelser – som kan sidde eller stå af sig selv.  
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● 1 bingoplade pr. deltager (lav gerne en god stak af forskellige plader med 
kombinationer af bamserne) (OBS: samme bamse kan optræde på flere bingoplader) 

● 1 whiteboardpen pr. deltager. (efter spillet rengøres bingo-pladerne med sprit, så de er klar til 
næste spil) 

 

   
Foto 3. Deltager søger med bingoplade og whiteboardpen, hvor er bamserne…?  Foto 4. Her er Bamsen oppe i 
træet... 
 
Legen Bamse-Bingo er udviklet under pandemien i 2020 af borgere og Idrætskonsulent Mette Boel Jensen på  
Morsø Kompetencecenter. Spillet er inspireret af pædagogerne på bostedet Topas vænget i Stege på Møn. Tak 
for idéen, den vil blive bredt ud. Lars Hazelton, projektleder af HandiLeg og Leg & Fællesskab i en Coronatid - 
Gerlev Center for Leg & Bevægelse. 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 


