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Online oplysning om Street basket (skolegårdsbasket) 

www.dgi.dk/basketball/basketball/om-basketball-i-dgi/street-basketball

Øvelsesbank

www.dgi.dk/basketball/oevelser?kategorier=178

Street basket

Online oplysning om Street handball 

www.dgi.dk/haandbold/haandbold/arrangementer/street-handball

Øvelsesbank

www.dgi.dk/haandbold/oevelser?kategorier=103

Street Handball

www.dgi.dk/basketball/basketball/om-basketball-i-dgi/street-basketball
www.dgi.dk/basketball/oevelser?kategorier=178
www.dgi.dk/haandbold/haandbold/arrangementer/street-handball
www.dgi.dk/haandbold/oevelser?kategorier=103
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Online oplysning om parkour 

www.dgi.dk/gymnastik/parkour

Øvelsesbank

www.dgi.dk/gymnastik/oevelser?kategorier=1125

Parkour

Online oplysning om parkout  

www.dgi.dk/fodbold/street-soccer

Øvelsesbank

www.youtube.com/user/StreetTutorials

Street soccer

www.dgi.dk/gymnastik/parkour
www.dgi.dk/gymnastik/oevelser?kategorier=1125
www.dgi.dk/fodbold/street-soccer
www.youtube.com/user/StreetTutorials
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Spil Panna

§ 1  Panna spilles én mod én eller to 

mod to

§ 2  Bolden gives op på midten af 

banen, og begge spillere skal røre 

deres mål når bolden gives op

§ 3  Spillet vindes ved flest mål) eller 

ved at lave en Panna (bandemål 

tæller ikke)

§ 4  En kamp varer 3 min, men ved en 

Panna stopper spillet (KnockOut)

§ 5  Spilles der uafgjort gives bolden 

op igen og der spilles Golden Goal 

(første mål vinder) eller Knock Out 

by Panna

§ 6  Skydes bolden udenfor banen 

stoppes  tiden,  og  modstanderen 

starter med bolden foran eget mål

§ 7  Skyder man bolden udenfor banen 

(uden den rører banden eller mod-

standeren) 3 gange tabes kampen

§ 8  Der må KUN anvendes minimal fy-

sik. Dvs. at bolden skal erobres med 

fødderne, og ikke ved hjælp af krop-

pen. Ved brug af overdrevet fysik 

gives en advarsel. Ved 3 advarsler 

tabes kampen.

§ 9  Panna spilles i udgangspunktet med 

front mod hinanden. Hvis en spiller 

gentagne gange vender ryggen til 

modstanderen og dribler væk fra 

modstanderen gives en advarsel.

§ 10  Vis respekt for din modstander. Ved 

dommerens vurdering kan en re-

spektløs optræden medføre at man 

taber kampen.

Panna er et spil for alle. Nybegyndere kan have det sjovt en mod en eller to mod to. 

Panna handler om at lave en panna på sin modstander. En ”Panna” er en kontrolleret 

tunnel på modstanderen og er den ypperste måde at vinde på, som en knock out i 

boksing. Det skal være klart for dommeren, at forsøget på at lave en panna var be-

vidst og ikke bare held. Tacklinger der medfører en tunnel er IKKE en Panna. Panna 

kan spilles på en regulær pannabane, men kan også spilles med fire markeringer til 

mål placeret med cirka 5 meters afstand (kegler, sten, jakker alt kan bruges). Panna 

blev i mange år spillet på gader og stræder inden, der kom en egentlig bane på 

markedet.
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