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Dansk Rugby Union udgav i efteråret
1995 et hæfte med titlen “Soft-rugby -
et spil for alle”. 
Dette hæfte blev bl.a. udsendt til alle
skoler i landet, og at dømme efter
efterspørgslen har det været en stor suc-
ces. Det har også medført en lang række
henvendelser fra lærere og trænere, som
ønsker materiale om “det næste skridt” i
udviklingen frem mod “rigtig rugby”.
Derfor har vi taget initiativ til udgivelse
af dette hæfte, som beskæftiger sig med
Mini-rugby.
Det er af stor betydning for Dansk Rug-
by Union og rugbyspillets fortsatte
udvikling i Danmark, at de initiativer,
der tages for at involvere børn og unge i
spillet, opmuntres og understøttes. Dette
kan blandt andet gøres ved at tilrette-
lægge træning og undervisning, så den
imødekommer børnenes udvikling og
behov ved hjælp af en velorganiseret og
bevidst undervisning.
For at hjælpe klubber og skoler med
denne opgave har vi sammensat en plan
for udvikling af mini-rugby, som støtte
til de voksne. Derfor vil selve ind-

læringsprocessen være mor-
sommere, mens slutresulta-

tet, forstået som de unge
spilleres kunnen og

færdigheder, vil bli-
ve forbedret.
Der er forskellige
måder at undervi-
se/træne på.  Du

kan være en “ildsjæl” eller en stille og
rolig organisator. Men uanset  hvilken
type Du er, så husk på, at børnene vil
reagere i forhold til den entusiasme 
Du lægger i undervisningen, i højere
grad end hvor højt, Du taler til dem. Og
husk på, at lige meget hvor entusiastisk
og vidende Du er, vil effektiviteten af
din undervisning/træning afhænge af
god planlægning og positiv praksis.
Husk også på, at ved såvel undervisning
som træning og kamp har spillernes
SIKKERHED højeste prioritet. Hvis der
opstår en situation, hvor dårlig teknik -
f.eks. farlige tacklinger - ser ud til at
skabe problemer, så reagér straks for at
få løst problemet. 
Dansk Rugby Union håber, at vi med
dette hæfte kan medvirke til at inspirere
de voksne, der arbejder med rugbyspor-
ten i skole eller rugbyklub.

God fornøjelse !
Flemming Gade
Dansk Rugby Union
Efteråret  1997

Forord

4
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Trænerrollen
At være rugbytræner er ikke så enkelt
som det lyder. Mange krav skal være
opfyldt for at man kan udfylde rollen
tilfredsstillende. Der er imidlertid stor
tilfredsstillelse og fornøjelse forbundet
med at træne børn og unge.

En rugbytræners mange roller.
Men hvad skal der til for være RUG-
BYTRÆNER ? Hvilke roller er det,
man skal kunne fylde ud ?

1. Underviser
Du skal bibringe spillerne ny viden og kundskaber
2. Vejleder
Nogle af spillerne bruge dig som leder og vejleder
3. Træner
Du skal  arbejde med spillernes form og sundhed
4. Motivator
Du skal kunne frembringe en positiv indstilling til
deltagelse i rugbyspillet
5. Organisator
Du skal kunne planlægge træning og kampe og
derigennem medvirke til et positivt og seriøst
sportsmiljø
6. Rollemodel
Gennem positiv adfærd, såvel på som udenfor
banen, skal Du fremstå som et godt eksempel for
spillerne
7. Ven
Du skal kunne støtte og vejlede dine spillere, som
en god ven
8. Analytiker
Du skal kunne analysere og evaluere både under
kampe og træning
9. “Ordenshåndhæver”
Du skal kunne sætte rammer og regler for sam-
været og træningen

Listen over roller kan se overvældende
ud, men Du besidder givetvis allerede
mange af de menneskelige kvaliteter
der skal til for at blive en god træner. 

At være træner vil for nogle være helt
naturligt, mens andre vil skulle arbejde
hårdt for at opnå succes.
Der er to hovedområder, der er afgøren-
de for din succes som rugbytræner:

a) Kendskab til rugbysporten
b) Entusiasme

Er Du udstyret med disse to egenskaber,
er Du allerede på vej til succes.
Der er flere ting, Du skal være opmærk-
som på, når Du anvender din kendskab
til rugby. Vi vil i senere afsnit komme
nærmere ind på dette, men der er 7 nøg-
leområder:

1. Grundigt kendskab til teknikker, fær-
digheder og taktikker i rugby
2. Fuld forståelse for de begrænsninger,
børn og unges udvikling sætter for
opnåelse af forskellige tekniske og fysi-
ske færdigheder
3. Evnen til at kunne viderebringe kun-
nen og færdigheder til spillerne såvel
praktisk som verbalt
4. Evnen til at observere, vurdere
og korrigere
5. Forberedelse og
organisering af et
træningsforløb
6. Viden om hvor-
dan børn og
unge lærer
7. At kunne ska-
be et sikkert sports-
miljø. 5
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Ved planlægningen af et træningsforløb
skal træneren overveje følgende:
1. Hvor længe skal forløbet vare?
2. Hvilke færdigheder eller tema vil jeg
lægge vægt på?
3. Hvor mange børn vil der indgå?
4. Hvilket udstyr vil jeg behøve (kegler,
bolde, etc.)?

Planlæg træningen
på forhånd !
Børn og unge foretrækker at spille kam-
pe fremfor en masse træningsøvelser. Så
variér din træning mellem øvelser,
småspil og kampe. Variation vil medvir-
ke til at fastholde deres interesse.
Anvend småspil, hvor øvelserne indgår.

Afmærk et område !
Brug af klart afmærkede områder kan
være en fordel, når Du arbejder med
børn og unge. Det holder dem indenfor
et mindre område, hvor Du kan holde
øje med dem og let kan bringe dem
sammen, når Du ønsker at tale med
dem.
Diagrammerne viser, hvordan Du kan
organisere træningsområderne. 

Som det fremgår, er trænerens rolle ikke
alene praktisk. Som leder og rollemodel
har Du pligt til at påvirke spillerne til at
vise god disciplin, opførsel og fairplay
både på og udenfor banen. Som træner
må Du derfor viderebringe den positive
ånd og moral, som er forbundet med

rugbyspillet, til de unge spillere.
Man kan konkludere, at en træners rolle
er at medvirke til, at børnene og de
unge udvikler deres fulde potentiale
såvel praktisk som socialt - både indivi-
duelt og som medlem af et hold. 

6

Planlægning af et trænings-
forlob

Rugbytræning
i morgen!

Hvad skal jeg
huske at for-

berede?
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Løb fremad!
Aflever bagud!

Løb ikke på tværs af banen!
Du vinder ingen terræn og

dine medspillere er foran dig,
så du ikke kan aflevere!

7

Langsigtede mål
Samtidig med, at det er vigtigt at plan-
lægge de enkelte træningsforløb
omhyggeligt, skal Du altid huske, at
markante forbedringer af den enkelte
spillers kunnen og færdigheder sker
over en længere periode. Derfor er det
nødvendig at planlægge langsigtet, såle-
des at klubben/skolen kan lægge en
plan for træningen, som følger en logisk
udvikling.

En progressiv 
struktur
Træning af kunnen og færdigheder,
som f.eks. pasninger og gribning, starter
fra første dag, og vil fortsætte hele
vejen gennem en rugbyspillers karriere.
Derfor skal vægten på træningen inden-
for hver enkelt aldersgruppe danne et
fundament, hvor udviklingen af mere
komplicerede elementer og færdigheder
kan bygges på senere. For eksempel  vil
det være formålsløst at forsøge at 
udvikle“overlap”, hvis spillerne har 
problemer med pasninger, gribning 
eller løb.

Træning og 
undervisning
De voksne skal tænke på sig selv som
“lærere”, da de unge spillere først skal
“lære” at udføre de grundlæggende ele-
menter i rugbyspillet. Det er efter at de
har lært dette, at træningen kan påbe-
gyndes for at forbedre og udvikle de
indlærte færdigheder.
Med dette som udgangspunkt vil resten
af dette afsnit beskrive eksempler på og
metoder for, hvordan man med succes
kan undervise unge rugbyspillere.

Den unge spiller.
Den unge spiller er ikke en lille voksen.
Han eller hun forstår måske ikke begre-
ber, forklaringer og eksempler, som er
let forståelige for voksne.
Før en færdighed kan læres, må den
unge spiller vide og forstå, hvad det er
træneren forsøger at opnå.
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Praktiske ideer
A) Anvend enkle udtryk, når Du beskri-
ver overfor spillerne, hvad Du ønsker
de skal gøre
B) De unge spillere er måske langsom-
me og usikre i starten, så giv din
instruktion flere gange
C) Mindre børn kan kun holde opmærk-
somheden fanget i et kort tidsrum. Brug
derfor korte, præcise og enkle instrukti-
oner
D) Vær meget positiv og entusiastisk
hele tiden
E) Stil spillerne spørgsmål om de ting,
du forklarer og demonstrerer. Dette vil
give dig feedback, så Du ved, hvad de

forstår, og dermed også hvad du evt.
skal forbedre ved din træning 
F) Demonstration er meget bedre end
forklaring. Børnene vil forsøge at kopi-
ere hvis de har et klart billede af, hvad
det er, de skal indøve
G) Brug spillere til at demonstrere hvad
det er, Du mener (ikke de samme spille-
re hele tiden)
H) At spille rugby skal være sjovt ! Lad
børnene lære gennem leg og spil
I) Gør tingene enkle. Gå før I løber
J) Hjælp med at forbedre detaljer, når
Du går rundt blandt børnene,  mens de
øver sig
K) Giv positiv kritik

Diagrammet viser effekten af forskelli-
ge undervisningsmetoder over-

for unge rugbyspillere, og
hvor meget de husker fra

den enkelte trænings-
situation.

Aktivitet Næsten alt

Spille kampe

Kamplignende træning

Demonstrationer

Rugby Video

Rugby Diagrammer

Skrevne oplæg

Mundtlige oplæg Næsten intet8

Jeg kan godt!

Flot tackling !
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Indlæring af nye færdigheder

9

KKaammppeenn
Indførelse af nye teknikker samt forbed-
ring og udvikling af færdigheder bliver
behandlet i de næste to afsnit. Du skal
imidlertid være opmærksom på, at når
børn og unge spiller kamp, kan andre
problemer opstå.
A) Nye teknikker og færdigheder læres
ofte isoleret og skal så bruges i kampe.
Her rejser spørgsmålet sig så for den
enkelte spiller, hvornår og hvor det lær-

te skal bruges (Beslutningstagen)
B) I starten vil spillerne lave mange
fejl. Her er fornuftig og velovervejet
vejledning nødvendig
C) Positiv opmuntring fra sidelinien er
altid ønskelig
D) Spillerne vil også lære holdninger til
spillet gennem dig. Læg vægt på dine
spilleres indsats i højere grad end resul-
tatet. Samarbejde mellem spillerne - og
selvfølgelig fornøjelsen - skal have den
høje prioritet, som det fortjener.

Når Du skal introducere nye færdighe-
der, så start med sjove aktiviteter, der er
relevante i forhold til den færdighed,
der arbejdes med.
Drejer det sig f.eks. om indlæring af
tackling, kan aktiviteten være “rykke
haler af”, d.v.s. alle spillerne får en
“hale” sat løst i bukselinningen - hvert
hold sin farve. Tackleren skal så rykke
halen af boldbæreren, der herefter skal
aflevere bolden inden 3 skridt.
Drejer det sig om indlæring af klynge,
kan en form for “Kædetagfat” anven-
des. Spillerne spreder sig indenfor et
nærmere afgrænset område. En af spil-
lerne skal “være den”. D.v.s. han/hun
skal fange de øvrige. Når de er fanget,
skal de binde til hinanden, - den ene
foran den anden. Hver gang “kæden”
består af 4 spillere deles den i to kæder
med hver to spillere. 
Generelt er der to anbefalelsesværdige
metoder til indførelse af nye teknikker
og færdigheder for unge rugbyspillere.

a) At forme 
b) At sammenkæde

Formning
Ved formning arbejdes der med ind-
læring af helt grundlæggende teknikker.
Mindre vigtige elementer er ikke med-
taget, men bliver derimod tilføjet efter-
hånden, som de unge mestrer de grund-
læggende færdigheder.
Ideen er gradvist at forme spillernes
kunnen gennem udvikling af hans/hen-
des stærke sider, forbedring af de svage
sider og tilføjelse af nye elementer.
Et eksempel på formning kunne
være introduktionen af  pas-
ninger.
1. skridt
“Lav en rugbypas-
ning/aflevering”
kunne være den
første instruktion
til en begynder
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2. skridt
Demonstrer hvad Du mener med “rug-
bypasning”. “Sving bolden tværs foran
din krop når du passer bolden!” Gør tin-
gene meget enkle
3. skridt
“Hold på siden af bolden”
4. skridt
“Brug håndledene og hænderne når du
afleverer bolden”
Som Du kan se bygger vi gradvist
udvikling af færdigheden op ved
tilføjelse af nyt ved hver instruktion.

Sammenkædning
Sammenkædning kan godt minde om
formning, idet vi bryder en handling op
i en serie simple skridt. Hvert skridt
trænes til det er perfekt, før det næste
skridt demonstreres. Efterhånden er alle
skridt i udvikling af færdigheden kædet
sammen, så spilleren er i stand til at
udføre hele færdigheden.
Et eksempel på sammenkædning kunne
være indførelse af “skruet aflevering”.
1. skridt
“Hold bolden i én hånd, sving armen
bagud og kast bolden til din medspiller.
Lad bolden rulle af dine fingre når du
slipper den.”
2. skridt
“Drej din krop, så du står med siden til,

og gør det samme som før, men
før du slipper bolden, skal du

dreje din hånd, så den
bevæger sig med

“spidsen” fremad.”

3. skridt
“Brug nu den anden hånd til at hjælpe
med at kontrollere bolden og med at
styre den til din medspiller”
4. skridt
“Lad dine hænder følge med, efter at
Du har sluppet bolden.”
Valget af metode er op til den enkelte
træner og afhængig af hvilken færdig-
hed der indøves og hvilket niveau bør-
nene befinder sig på.

Husk!
1. Store bevægelser er lettere at lære
end små præcise bevægelser.
2. Hyppige aktivitetsskift under trænin-
gen er vigtigt for at fastholde spillernes
opmærksomhed og entusiasme.
3. Tålmodighed er en dyd, især når bør-
nene virker langsomme til at lære nye
færdigheder.

Når færdigheder er blevet indlært i iso-
lation kan de kombineres med andre
færdigheder i kamplignende situationer
for at blive demonstreret i pressede situ-
ationer og for at øve spillerne i at træffe
egne beslutninger på banen.
Spillerne vil lave mange fejl. For at
hjælpe dem med at opbygge selvtillid,
så stil dem overfor problemer, som skal
løses f.eks. 2 mod 1, 3 mod 2 osv. 
Målet er at score ved at drage fordel af
den ekstra spiller. Spillerne vil hurtigt
finde den bedste måde at score på, men
det vil sikkert være til fordel for spiller-
ne, hvis Du kommer med nogle enkle
forslag, mens Du iagttager deres aktivi-
tet. Denne metode, hvor spillerne lærer
gennem egne erfaringer, vil hjælpe dem
til, at tænke over, hvad de gør i stedet
for blindt at følge din instruktion.10
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Efter at nye færdigheder og teknikker er
blevet indført vil videreudvikling af dis-
se kræve tid og tålmodighed. Derfor er
det en god ide, at bruge tid til udvikling
af et bestemt tema eller en bestemt fær-
dighed over nogle uger. Stil de unge
spillere spørgsmål for at hjælpe dem til
at forstå hvor og hvordan en bestemt
færdighed kan være til nytte i en rugby-
kamp.

Udvikl færdighederne
under pres.
Når spillerne kan udføre en færdighed
til en rimelig standard i en ikke-presset
situation, skal færdigheden udvikles i
situationer under pres, gennem planlag-
te og strukturerede øvelser og kamplig-
nende situationer.
Begrænsning af træningsområdet ved
hjælp af “grids” og kanaler, konkurren-
cer mellem to eller flere grupper eller 

mod uret og kontrollerede kampsituatio-
ner er forskellige måder at sætte spiller-
ne under pres på.

Beslutningstagning
Hvis de unge spillere får for mange
valgmuligheder for brug af teknikker og
færdigheder, er der sandsynlighed for,
at de vil gå i stå. Derfor bør Du indled-
ningsvis planlægge træningsforløb,
hvor de kun får enkelte valgmuligheder,
men tid nok til at vælge og til at bruge
den rigtige færdighed. Efterhånden som
de bliver bedre, gives der flere mulighe-
der, som med tiden vil forbedre deres
evne til at træffe de rigtige beslutninger
i kampsituationer.
Følgende øvelser er eksempler på
opbygning af en  pressituation, der
udvikles fra 3 mod 1,  til en 3 mod 2 for
at blive afsluttet med en 3 mod 3, hvor
hovedvægten lægges beslutningstag-
ning.

Videreudvikling af færdigheder

11

Løb fremad !
Jeg er her ! Flot aflevering !
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For at udvikle 3 mod 1 til 3 mod 2 og 3
mod 3 kan følgende eksempler anven-
des:

Ovelse 1 
A. Angriberen (1) forsøger at score et
forsøg i en fjerneste ende af “kanalen”.
Når (1) er tacklet lægger han bolden på
jorden. (2) samler bolden op, fortsætter
til næste område  osv. Forsvarerne skal
blive i deres område. Brug “touch”
tackling med 2 hænder på hoften.
B. Som A, men (2) samler bolden op og
passer/afleverer den til (3).
C. Som A. men angriberen passer/afle-
verer bolden efter tacklingen
D. Som C, men forsvareren kommer fra
siden af kanalen.
E. Angriberen kan passe/aflevere bolden
før eller efter tacklingen. 

Øvelsen har mange andre variationer.
F.eks.. kan man lade flere grupper kon-
kurrere. Giv evt. point for rigtige
beslutninger. 

12

Flot fintet, gå efter linien. Godt spillet drenge.
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Ovelse 2
Brug touch-tackling - men forsvareren
skal fastholde angriberen.
A. Placér forsvarsspillerene indenfor et

nærmere afgrænset område.
3 mod 2
3 mod 3
variér  pasninger mellem korte og
lange.

B. Træneren /læreren kalder på 1, 2
eller 3 spillere, som løber om  bag
deres egen scoringslinie. 
Træneren passer en bold til en af
grupperne,  som er angribere og
skal score forsøg. Modstanderne
skal forsvare og forhindre scoring.
øvelsen laves 1 mod 1, 2 mod 2, 
3 mod 3 osv.

Husk i disse øvelsessituationer at rose
gode præstationer og beslutningstagen.
Opmuntr spillerene til at snakke med
hinanden både ved angreb og forsvar. 

Husk at få feedback fra spillerne. Stil
spørgsmål. Stil dem over for problemer
de skal løse. Brug evt. tavle og video,
for at tydeliggøre de færdigheder I
arbejder med.

13
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Ovelser & 

småspil

Ovelser & 

småspil

14
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Ovelser:
1. Parvis - den ene står med spredte
ben. Den anden triller bolden mellem
partnerens ben og kaster sig for at vinde
bolden. Sæt spillerne under pres, ved at
de skal konkurrere med de øvrige spil-
lere om,  hvem der først fanger bolden
10 gange, hvor mange gange i løbet af
30 sekunder osv.
2. Parvis - den ene kaster bolden mod
målstolpen. Den anden kaster sig for at
vinde bolden. Skift tur. Konkurrér  med
andre par.
3. Kampsituation - træneren kaster eller
sparker bolden. To spillere kæmper om
bolden. Den ene spiller vinder bolden
på jorden. Modstanderne holder eller
tackler boldbæreren. De andre spillere
danner ruck eller maul.

Aflevering af bolden
ved ruck eller maul:
Angriberne forsøger at score et forsøg i
den modsatte ende af kanalen.

1. Ved tackling gør boldbæreren bolden
tilgængelig bag tacklerens ryg. Medspil-
ler samler bolden op.
2. Ved tackling afleverer/passer bold-
bæreren bolden bag tacklerens ryg.
Medspiller griber bolden.
3. Når fastholdt kan boldbæreren enten
a. drive fremad og lægge bolden på jor-
den
b. dreje sig for at aflevere bolden eller
c. dreje sig og lade en medspiller flå
bolden og drive fremad, flå bolden og
løbe eller flå bolden og aflevere.

Individuelle færdigheder samt
klynge- og kædespil under pres

15
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Ruck og maul
Angriberne forsøger at score forsøg i
den modsatte ende af tunnelen. Brug
ruck og maul.
1. Kun maul - boldbæreren må kun løbe
5 meter. Forsvarerne må ikke tage bol-
den. Rullende maul eller aflevering fra
maul til medspiller
2. Kampsituation - kun maul
3. Kun ruck - som i 1
4. Kampsituation - kun ruck
5. Kampsituation - ruck eller maul
Medspillerne reagerer i forhold til bold-
bærerens situation og beslutninger.
Ruck og maul kan yderligere trænes i
kampsituationer ved at alle genstarter er
enten ruck eller maul.

Klyngehalf -rundkreds
Præcisionsovelse
a) Klyngehalf plus 5 eller 6 spillere.
Femten afleveringer.
Dan en rundkreds med klyngehalfen i
midten. Klyngehalfen afleverer bolden
til en spiller i kredsen, som afleverer
den tilbage til midten. Klyngehalfen
afleverer så bolden til en anden spiller
osv.  Bolden må returneres til midten,
både i luften og ved jorden. Klyngehal-
fen skal forsøge at forudse bolden bane

og bevægelsesmønster og placere
sine fødder i den rette positi-

on tidligt, således at han 

hurtigt kan aflevere bolden videre til en
ny spiller i rundkredsen.
Øvelsen kan også bruges til at indøve 
“dive-passing”

16
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Ovelser under pres

17

Aflevering og gribning
Parvis. Aflevering mellem tackle-bags. Brug kegler hvis der ikke er tackle-bags til
rådighed.

Aflevering i fart
Træneren kaster på samme tid en bold 
ud til den første spiller i  hver gruppe af 
fire spillere, som løber mod baglinien,
hvor wingen (den yderste mand) scorer.
Løb fremad, aflevér bagud.

Aflevér under pres
Spillerne skal hurtigt spille bolden udad 
mod vingen inden de når tackle-bagen. 
Efterhånden som de bliver bedre, fors
tærkes presset ved at flytte tackle-bagen 
tættere på spillerne.

b) Klyngehalf plus 5 eller 6 spillere.
Femten afleveringer
1. Træneren har et antal rugbybolde og
ruller dem én af gangen til klyngehalfen
samtidig med at han råber en, to eller
tre, for at fortælle hvor bolden skal afle-
veres. Klyngehalfen skal ramme målet
(medspilleren) med bolden og forøge
hastigheden hvormed boldene afleveres.
2. Som 1, men mens medspillerne løber
i kædeformation. Træneren råber om
afleveringen skal komme til højre eller
venstre. 
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LLoobb  mmeedd  bboollddeenn..
1.
Både angribere og forsvarsspillere
bevæger sig ind i området. Opgaven for
angriberne er at komme forbi forsvarer-
ne og krydse linien mellem A og B (2
point). Hvis det lykkes at komme ud i
området mellem B og C eller A og D
scorer han 1 point.

2.
Denne øvelse arrangeres med den angri-
bende spiller tæt på sidelinie og sco-

ringslinie. Forsvaret dækker på
tværs.

Der er to muligheder: 
A. Skær indenom for-
svaret som vist, eller
B. Løb ind mod
modstanderen -
undvig og løb
udenom.

18

WWoorrlldd  CCuupp
De tre spillere skal forsøge at komme igennem alle tre felter. Der er én forsvars-
spiller i hvert felt, som kun kan forsvare sig ved at bevæge sig fremad eller til
siden i sit eget felt.
Boldbæreren skal prøve at “trække” forsvareren til en af siderne, for så at aflevere
til en af sine medspillere som løber i position.
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3.
En øvelse tilsvarende “World Cup”. Her
handler det bare om, at boldbæreren
skal løbe så langt som muligt gennem
kanalen uden at blive tacklet af en mod-
spiller, som igen kun kan forsvare
indenfor sit eget felt. Hvis boldbæreren
tackles,  skal en medspiller samle bol-
den op og fortsætte lige så langt
han/hun kan osv.

KKllyynnggee
Denne øvelse sætter “hookeren” under
pres. Diagrammet viser førsterækkens
fodstilling.

1.
Klyngens førsterække dannes.
Træneren, som har en forsyning af bol-
de (eller en hjælper til at hente boldene
efterhånden som de kommer ud),
lægger bolden på jorden tæt ved hooke-
ren til at begynde med. 
Hookeren rammer efter bolden. Dette
gentages flere gange. Efterhånden som
hookeren bliver bedre lægger træneren
bolden tættere ved den tunnel som dan-
nes mellem benene på den stolpe som
står til venstre for hookeren, for at tvin-
ge hookeren til at ramme tidligt efter
bolden. Også dette gentages flere gange.
Herefter fortsættes med at rulle bolden
ind.

2.
Spil kamp, hvor alle genstarter
er en klynge. 

19
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Træningsforlob
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Træningsforlob
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Seks træningsforlob

Dette afsnit giver seks eksempler på
træningsforløb, som i en rugbyklub vil
vare ca. en time.  I skolernes idrætsun-
dervisning vil det formodentlig svare til
en dobbeltlektion. Vurdér selv hvor 
lang tid der er nødvendig til hver enkelt 

Aktivitet 1 - Opvarmning 
Organisation:
25 x 25 m. Parvis. En bold pr. par.
Forklaring:
Spillerne står parvis med front mod hin-
anden. Holder hinanden ved albuerne.
Skubber og trækker i hinandens arme
med stigende fart.
Variationer:
“Brydning” - Løft partneren, så
hans/hendes ben løftes fra jorden.
“Brydning”  med partneren om bolden
1-mands klynge.

Aktivitet 2 - Afleveringer parvis 
Organisation:
25 x 25 m. Parvis. En bold pr. par.
Forklaring:
Spillerne følger hinanden parvis inden-
for det afmærkede område. Boldbære-
ren drejer rundt og holder bolden mod
maven - partneren går lavt og 
“driver” ind mod boldbæreren “flår” 
bolden fra ham og “driver”  videre. Det-
te gentages i 2 - 3 minutter.

aktivitet. Hvert forløb drejer sig om et
tema, med øvelser som er relevante i
forhold til det enkelte tema. Husk at
demonstrere de enkelte øvelser og ele-
menter så meget som muligt.

Aktivitet 3 - Mini ruck/maul 
Organisation:
25 x 25 m. Parvis. En bold pr. 4 delta-
gere.

Forklaring:
Boldbæreren drejer omkring mens han 
holder bolden mod sin mave. - Den
første medspiller flår bolden fra ham og
“driver” fremad. De to øvrige deltagere
“binder” og hjælper med at “drive”
fremad, før bolden placeres på jorden.

TTrræænniinnggssffoorrlloobb  11..  --  TTeemmaa  ““kkoonnttaakktt””
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Aktivitet 4 - Support efter tackling
Organisation:
En bold pr. 4 deltagere. Brug området
mellem 5 m.- og 15 m.-linien.
Forklaring:
Tre angribere og en forsvarsspiller.
Boldbæreren løber lige ud og lader sig
tackle. 
Den første  medspiller tager et stort
skridt over bolden og spilleren på jor-
den, samler bolden op fra jorden og
passer/afleverer bolden til den anden
medspiller, som modtager afleveringen
imens han bevæger sig fremad og sco-
rer et forsøg på 15 m.-linien   Gentag.

Aktivitet 5 - World Cup variation 
Organisation:
Kanal af kegler, 4 kvadrater. 1 bold pr.
7 spillere.
Forklaring:
En gruppe med tre og én med fire delta-
gere. Ved baglinien af hvert kvadrat står
der en forsvarer. Boldbæreren, som er i
gruppen med i alt 3 deltagere, ser hvor
langt han kan komme ind i kanalen, ved
at undvige modstanderne. Hvis han
tackles samler en af medspillerne bol-
den op og fortsætter. Gentag.

Aktivitet 6 - Kampsituation
- (med vægt på ruck og maul) 
Organisation:
Afmærk en smal bane, hvor der ikke er
meget plads til at komme rundt om
modtanderne. 1 bold.
Forklaring:
Reglerne er enkle. Ingen klynge eller
indkast. Genstart med “tap-kick”. Ingen
afleveringer undtagen  når bolden spil-
les videre fra jorden. Da der ikke er
afleveringer vil spillet udvikle sig til en
“ruck - , maul - og tacklingskamp” med
masser af kontakt p.g.a. den smalle
bane.

Aktivitet 7 - Kamp
Organisation:Gør banen bredere og til-
lad afleveringer.
Forklaring: Selvom kontakt er et vig-
tigt element i mini-rugby, skal det ikke
overdrives, da det vil begrænse det fly-
dende åbne spil. Men der bliver tacklet
og “ruck og maul” kan være nødvendi-
ge for at vinde bolden. Spillerne bør
lære at handle i forhold til dette for at
kunne fastholde eller genvinde boldbe-
siddelsen.

22
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Aktivitet 1 - Opvarmning 
Organisation:
Afmærket område 25 x 25 m.
Forklaring:
Spillerne løber /jogger rundt indefor det
afmærkede område. Undgår fysisk kon-
takt med de øvrige spillere.
Variationer:
Spillerne bevæger sig sidelæns, to skridt
til højre, to til venstre osv. 
Laver sidestep.  
Jogger baglæns.
På signal fra træner:
Spillerne hopper.
Spillerne lægger sig ned.
Spillerne laver knæløftninger osv.

Aktivitet 2 - Skygge
Organisation:
Afmærket område 25 x 25 m, én bold
pr. par.
Forklaring:
To spillere står bag hinanden, med ca. 1
meters afstand. Den forreste spiller
bærer bolden i begge hænder. Den for-
reste spiller prøver at forøge afstanden
ved at ændre hastighed, retning eller
ved fintning. Spillerne bytter roller.
Variationer:
Ved trænernes signal: Den forreste spil-
ler stopper op og holder bolden frem til
den bagerste spiller. Den forreste spiller
drejer sig og afleverer bolden til den
bagerste spiller.  Den forreste spiller
“popper” bolden over sit hoved til den
bagerste spiller.

Aktivitet 3 - Afleveringer
Organisation:
Afmærket område 25 x 25 m, én bold
pr. par.
Forklaring:
Spillerne løber parvis rundt med højst 3
meters afstand indenfor det afmærkede
område. Afleverer bolden til hinanden.
Aflevér i alle retninger eller kun afleve-
ringer bagud.
Variation:
Høje eller lave afleveringer.

Aktivitet 4 - Spil
“Touch Rugby” - fremadafleveringer
Organisation:
Områdets størrelse afhængig af spiller-
nes alder og antal.
Forklaring:
Ingen klynge eller indkast. Når bold-
bæreren tackles (med to hænder på hof-
ten) skal bolden straks afleveres. Bolden
kan afleveres i alle retninger.

23
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Aktivitet 5 - Afleveringer i bestemt 
rækkefølge 
Organisation:
Afmærket område 5 x 5 m. Grupper af
4 personer indefor hvert område. En
bold pr. gruppe.
Forklaring:
Giv spillerne numre og placer dem som
i diagrammet. Bolden afleveres i denne 
rækkefølge:
1 til 2, 2 til 3, 3 til 4, 4 til 1
På signal fra lærer/træner: Rækkefølgen
ændres.
Variation:
Konkurrér med andre grupper: Hvor
mange afleveringer i løbet af 1/2 minut. 
Hvilken gruppe når først 30 afleverin-
ger?

Aktivitet 6 - Afleveringer i grupper
Organisation:
Et afmærket område 25 x 25 m - En
bold.
Forklaring:
Spillerne stiller op på linie i tre grupper
Gruppe A afleverer bolden langs sin
egen linie, mens de løber frem mod
gruppe B
Gruppe B modtager bolden fra gruppe
A, og løber mod gruppe C på samme
måde. Gruppe C løber mod gruppe A
osv.
Variation: 
Første spiller, løber efter at have afleve-
ret bolden, bagom sin egen gruppe og
modtager en aflevering  i den modsatte
ende.  

Aktivitet 7 - Touch Rugby
Organisation:
Områdets størrelse afhængig af spiller-
nes alder og antal.
Forklaring:
Ingen klynger og indkast.
Alle genstarter er “tap-kick”.
Når boldbæreren tackles (med to hæn-
der på hoften) skal bolden straks afleve-
res. Må kun afleveres bagud.
Variation:
Boldbesiddelsen skifter efter 5 tacklin-
ger.

24
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Aktivitet 1. - Opvarmning 
Organisation:
Et afmærket område 25 x 25 m - En
bold pr. par.
Forklaring:
A. Bed spillerne om at følge bolden og
dermed boldbæreren i en afstand af ca.
1 m. De kan løbe i alle retninger inden-
for det afmærkede område. Efter 3 - 4
sekunder skal de give deres partner en
“rugbyaflevering”. 90 % af spillerne vil
lave, hvad der ser ud som en sej afleve-
ring.
B. “Stop” og bed modtageren om at
holde sine hænder op, klar til at modta-
ge bolden for at give sin partner et mål
at sigte efter.
C. “Stop” og lav stillestående afleverin-
ger til partneren ved at svinge bolden
foran kroppen.
D. Vend tilbage til øvelse A.

Aktivitet 2. - Sidelæns aflevering 
Organisation:
To kanaler afmærket med kegler - En
bold pr. par.
Forklaring:
1. Parvis løber spillerne ved siden af
hinanden op gennem kanalen, mens de
passer/afleverer bolden til hinanden.
2. Udvikl afleveringen gradvist med føl-
gende elementer efterhånden som spil-
lerne behersker dem:
a) Aflever med 2 hænder
b) Grib bolden i 2 hænder

c) Ræk ud efter bolden når den kommer
imod dig
d) Se hvor du afleverer
e) Brug fingre, hænder og håndled til at
forbedre afleveringen
3. Aflevér bagud 
På dette tidspunkt introduceres reglen
om, at bolden skal afleveres bagud.
a) Demonstrer hvad det vil sige at afle-
vere bagud. 

b) Dette gøres stillestående. Spørg hvor-
dan spiller B kan aflevere bolden tilba-
ge til A. Spillerne vil svare løber foran
B og afleverer bolden bagud.
c) Vend tilbage til kanalen. Løb parvis
og aflever bolden til hinanden - lovligt.
“aflevér” og sæt farten ned. Modtag
bolden og sæt farten op.

25
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IInnddffoorreellssee  aaff  nnyyee  ffæærrddiigghheeddeerr

I dette forløb vil vi indføre og arbejde med  en ny færdighed for spillerene 
- Pasning/Aflevering.
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Aktivitet 3. - Sidelæns aflevering i
4 mandsgrupper
Organisation:
5 x 5 m afmærket med kegler. En bold
pr. 4 mandsgruppe.
Forklaring:
1) Spillerne bevæger sig gennem det
afmærkede område, mens bolden afle-
veres til spilleren til højre for boldbære-
ren. Den sidste spiller skal score et for-
søg.
2) Som 1, men 2 grupper i hver ende af
det afmærkede område. I stedet for at
score, afleveres bolden til den ventende
gruppe. Fortsæt indtil spillerne mestrer
øvelsen.

Aktivitet 4. - Kampsituation 
Organisation:
Afmærk en bred bane med linier, kegler
eller flag.
Forklaring:
Da vi ønsker at stimulere et flydende
spil med løb og afleveringer, spilles der
Soft-rugby. Banen gøres bred for at
opmuntre til afleveringer. Lav evt. reg-
ler for at gøre spillet flydende.
a) Idøm straffe, hvis én spiller holder
bolden under én arm
b) Hvis bolden tabes på jorden, skal den
spiller, som samler den op, aflevere den.

26
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TTrræænniinnggssffoorrlloobb  44..  
--  TTeemmaa  ““FFllyyddeennddee  ssppiill””//CCoonnttiinnuuiittyy

Aktivitet 1. - Opvarmning
Organisation:
Et afmærket område 25 x 25 m. …n
bold pr. 3 spillere.
Forklaring:
Spillerne kan løbe i alle retninger inde-
for det afmærkede område. Boldbærer-
ne passer/afleverer bolden til en hvilken
som helst spiller osv.
Variationer:
Boldbæreren scorer et forsøg. En hvil-
ken som helst anden spiller samler bol-
den op osv.
Boldbæreren lader sig falde (simulerer
er tackling) og lægger bolden på jorden.
En hvilken som helst anden spiller sam-
ler bolden op osv.
Boldbæreren lader sig falde og
passer/afleverer bolden til en hvilken
som helst anden spiller.
Boldbæreren lader sig falde og lægger
bolden bag ud (mod sin egen baglinie).
En anden spiller samler bolden op og
passer/ afleverer den til en hvilken som
helst anden spiller.

Aktivitet 2. 
- Øvelser gennem en kanal.
Organisation:
En kanal på 5 x 15 meter - brug kegler
eller linier på banen. En bold pr. gruppe
på 3 spillere.
Forklaring:
1. Første spiller løber ned gennem kana-
len, falder (for at simulere en tackling),
lægger bolden bagud på jorden. Anden
spiller samler bolden op, løber, falder,
lægger bolden på jorden osv.
2. Som 1, men anden spiller passer/afle-
verer bolden til tredje spiller osv.
3 .Som 1, men første spiller falder og
“popper” bolden til anden spiller.
4. Brug tre tacklere og gentag elemen-
terne fra 1 - 3.
5. Som 4, men boldbæreren beslutter
om han vil placere bolden på jorden
eller “poppe” den til den næste spiller.

27
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Aktivitet 3.
- Kampsituation med tackling.
Organisation:
Afmærk et spilleområde på ca. 50 x 25
m, afhængig af deltagerantallet.
Forklaring:
Ingen klynge eller indkast
Når boldbæreren tackles skal han pas-
se/aflevere bolden eller lægge bolden
bagud på jorden.
Medspillere følger efter boldbæreren,
samler bolden op og løber eller samler
op og afleverer.
Variationer:
Det forsvarende hold må kun tackle -
ikke tage bolden.
Det angribende hold skal løbe med bol-
den indtil de tackles.

Aktivitet 4.
- Øvelser gennem en kanal.(2)
Organisation:
En kanal på 5 x 15 meter - brug kegler
eller linier på banen. 2 grupper   3 spil-
lere. Én bold til én gruppe på 3 spillere
(angribere). 
Anvend evt. 3 kontaktpuder til forsvars-
spillerne
Forklaring:
Første angriber “driver” imod første
forsvarsspiller og lægger bolden på jor-
den mellem sine ben. Anden angriber
samler bolden op, løber i kontakt med

2. forsvarsspiller osv.
Variationer:

Første angriber “driver”
imod første forsvars-
spiller og holder
bolden mod sin
mave.

Anden angriber “flår” bolden fra ham,
løber i kontakt med 2. forsvarsspiller
osv. Første angriber “driver” imod
første forsvarsspiller og “popper” bol-
den til anden angriber, som løber i kon-
takt med 2. forsvarsspiller osv.
Første angriber “driver” imod første
forsvarsspiller og falder. Anden angriber
holder forsvareren væk, tredje angriber
samler bolden op, løber i kontakt med
anden forsvarsspiller osv.

Aktivitet 5.
- Kampsituation med tackling. (2)
Organisation:
Afmærk et spilleområde på ca.50 x 25
m, afhængig af deltagerantallet. 
Forklaring:
Ingen klynge eller indkast.
Når boldbæreren tackles eller fastholdes
skal han anvende de spilelementer,  som
blev anvendt i aktivitet 2 og 4.28
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Aktivitet 1. - Opvarmning
Organisation:
En bold pr. par.
Forklaring:
a) Bryd om bolden
b )”Bryd arm”
c) Forsøg at løfte partneren fra jorden
d) 1 mod 1 klynge - forsøg at skub part-
neren over en linie
e) 1 mod 1 - træk partneren (hold om
håndledene) over en linie

Aktivitet 2. - Tagfat
Organisation:
Afmærk et område 25 x 25 m.
Forklaring:
a) To spillere binder sammen, således at
den bageste binder om den forrestes
hofter. De jager de øvrige spillere, og
når én er fanget, binder han til den
bageste, når en fjerde er fanget deles
gruppen og jagten fortsætter
b) Som i a) men i grupper af 4
c) Som i b) men “de 4” danner en cir-
kel, ved at binde under hinandens arme.
Når en er fanget binder han om hofterne
på en af spillerne i cirklen. Når der er
dannet 2 cirkler splittes gruppen i 2 og
jagten fortsætter

Aktivitet 3. - Hooking
Organisation:
Grupper af 5, med en bold
Forklaring:  
Tre spillere danner en førsterække og
bøjer sig let fremover. De to øvrige spil-
lere er spiller A og spiller B.
Spiller A placerer bolden på jorden for-
an førsterækken. Hookeren skraber bol-
den bagud med sin højre fod, så den
passerer imellem den venstre stolpes
ben til spiller B, som returnerer bolden
til spiller A, som så gentager øvelsen.
Efterhånden som hookeren bliver bedre,
placerer A bolden lidt længere fra hoo-
keren, for at få ham til at række længere
efter bolden.

TTrræænniinnggssffoorrlloobb  55
--  TTeemmaa  ““DDooddbboolldd  ssiittuuaattiioonneerr””

I dette træningsforløb vil hovedvægten blive lagt på dødbold situationer dv.s. klyn-
ge og indkast.
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Aktivitet 4. - Kamp
Organisation:
Mini rugby bane.
Forklaring:
Alle genstarter af spillet er klynge.

Aktivitet 5. - Indkast
Organisation:
1 bold pr. par.
Forklaring:
1 spiller kaster, 1 griber.
a) Højt kast
b) Hurtigt kast
c) Griberen drejer sig idet han rammer
jorden, så han vender mod sit eget hold
d) Afbryd aktiviteten og dan grupper på
4. En bold pr 4 spillere.
Kaster - griber - klyngehalf - stand-off
e)Gentag a) - c) 
f) Fuldt indkast med 2 rækker. 

Aktivitet 6. - Kamp
Organisation:
Mini rugby bane.
En bold, to hold.
Forklaring:
Alle genstarter er indkast, der tages vin-
kelret ud for hvor forseelsen er begået.

30
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TTrræænniinnggssffoorrlloobb  66,,--  TTeemmaa  ““KKææddeessppiill””
Aktivitet 1. - Kig video
Organisation:
TV, video og rugbyvideo.
Forklaring:
Udvælg sekvenser fra rugbyvideo f.eks.
med lang aflevering, kort aflevering,
loop, “miss one”  eller hvad Du ønsker
at lægge vægten på.
Stil deltagerne spørgsmål om det de ser.
Bed spillerne om at forklare hvordan de
forskellige afleveringer udføres, f.eks. 
hvordan man udfører en “overlap”.

Aktivitet 2. - Opvarmning
Organisation:
En bold pr. fire spillere. Afmærk et
område på ca. 15 x 15 m.
Forklaring:
a)Fordel boldene. Boldbærerne kan løbe
i alle retninger - de øvrige tre spillere
følger ham. Boldbæreren afleverer bol-
den til nærmeste spiller, som gentager
afleveringen til næste spiller osv.  Når
bolden er afleveret, løber boldbæreren
ud, så han er sidste mand i kæden.
Variationer:
b) Som a) men boldbæreren placerer
bolden på jorden ca. 1 meter foran mod-
tageren, som samler bolden op og gen-
tager øvelsen.

c) Rul bolden til modtageren, som sam-
ler bolden op, løber og placerer bolden
på jorden ca. 1 meter foran næste mod-
tager. Denne samler bolden op, løber,
placerer bolden på jorden og ruller den
til næste modtager osv.
d) Samtlige spillere danner en cirkel. En
bold pr. 4 spillere. Aflever boldene
rundt i cirklen. Skift mellem høje og
lave afleveringer.

Aktivitet 3. - Kopiér videoklip
Organisation:
En bold pr. fire spillere. Afmærk et
område på ca. 15 x 15 m.
Forklaring:
Få spillerne til at forsøge at kopiere
sekvenserne fra videofilmen, f.eks. dyb
aflevering, kort aflevering, “miss one”.
Lad spillerne rotere, så alle prøver rol-
len som kaster og griber mindst 2 gan-
ge.
Gentag, men mod en modstander. 
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Aktivitet 4. - Kamp under vejledning
Organisation:
Mini rugby bane.
Forklaring:
Giv hele tiden positiv vejledning og
demonstrationer.
Læg vægt på:
Klynge og indkast.
Opstilling af kædespillerne ved klynge
og indkast.
Forklaring af offside reglerne.
Opmuntre kædespillerne til at spille
bolden ud i kæden.

Mange af de voksne som træner eller
underviser i Mini Rugby er tidligere
spillere eller interesserede forældre,
som kun har lidt eller ingen erfaring
med at træne eller arbejde med børn og
unge. At træne  børn kan være en
anstrengende opgave, men er for det
meste både sjov og givende.
Mange af de råd og forslag, som er
givet i dette hæfte, vil hjælpe dig med
at udfylde din rolle som træner og
underviser.

Disse informationer og vejledninger vil
sammen med de erfaringer, Du opnår
gennem de ugentlige træningsarrange-
menter, forøge din effektivitet som
træner og derigennem gøre både din

egen og børnenes engagement
i rugbysporten meget sjo-

vere.

Husk, at minirugby er udviklet for at
præsentere drenge og piger for en sjov
sport, hvor det at spille og have det
sjovt er hovedsagen og ikke at vinde
kampe for enhver pris.

Ved mini rugby kampe er det klart, at
hvis det ene hold er meget stærkere end
modstanderne og let scorer forsøg efter
forsøg, så bland holdene for at skabe
balance  mellem holdene og derigen-
nem give begge hold fornøjelse ved
kampen.

HHuusskk  bbrruugg  hhoovveeddeett
ffoorr  DDuu  bbrruuggeerr  mmuunndd  !!
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Træningsforløb 6. - 

MMåålleett  mmeedd  ssppiilllleett
Målet med spillet er at score et forsøg
(5 point), ved at placere bolden i mod-
standerens målområde og derefter at
kunne score yderligere 2 point ved at
sparke bolden over midt for målet.

SSppiilllleerree
Der spilles med 9 spillere på hvert hold,
hvoraf 3 udgør klyngen, og de resteren-
de 6 danner kæden.

SSppiilllleettiidd
Spilletiden er 2 x 15 minutter. I pausen
skal træneren tage sig god tid til at
opmuntre, instruere og forklare spillet
for spillerne. Pausen varer 5 minutter. 

BBaanneessttoorrrreellssee
Spil på tværs af en rugby- eller en fod-
boldbane. 
Banens bredde varieres efter børnenes
alder:
Under 7. klasse (13 år) 40 x 60 meter.
Over 7. klasse 50 x 60 meter.
Opmærkning af en mini rugby bane kan
se ud som herunder. Brug evt. kegler på
hver side af banen til at markere linier-
ne med.

34

Indledning

Mini Rugby er en variation af 15-mands  rugby, hvor såvel banens størrelse og hol-
denes størrelse er formindsket.
Der er også en række variationer i forhold til reglerne, for at gøre spillet enklere for
såvel spillere som trænere.
Dette afsnit forsøger at give nogle retningslinier for lærere og trænere, ligesåvel
som dommere og tilskuere, der er involveret i spillet.
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Træningsforløb 6. - Tema

11..  UUddssppaarrkk
a) Spillet sættes i gang fra banens midte
med et udspark, som skal være enten et
plads- eller et dropspark
b) Bolden skal sparkes mindst 5 meter
frem mod modstanderens baglinie
c) Det modtagende hold skal være
mindst 5 meter fra midterlinien
d) Det hold, som giver bolden op, skal
være bag bolden, når der sparkes. Hvis
ikke idømmes der klynge til det modta-
gende hold på midterlinien
e) Hvis bolden sparkes over modstande-
rens dødboldlinie, bliver det modtagen-
de hold tilkendt en klynge på midten af
banen
f) Hvis bolden sparkes direkte ud over
sidelinien, kan det modtagende hold
vælge mellem klynge på midten eller
nyt spark.

22..  ÅÅbbeenntt    ssppiill    
Reglerne for åbent spil træder i kraft så
snart bolden er i spil. Når spillerne
løber og afleverer bolden, gælder føl-
gende regel:

Bolden må ikke afleveres fremad. Når
det sker idømmes en klynge til det ikke
fejlende hold.

Kun kontrollerede spark er
tilladt - og kun bag
egen “22-meter”
linie.

Spillets regler

Det følgende er en beskrivelse af spillet startende med udspark, hvorefter der følger
mange af de situationer, som kan opstå under en kam frem til scoring af et forsøg.
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33..  OOffffssiiddee
Der findes forskellige slags offside i minirugby afhængig af situationen.

ÅÅbbeenntt  ssppiill
Ved almindelig åben spil er en spiller i offside-position, hvis han er foran bolden.

Hvis en spiller er foran bolden, og bolden uforvarende sparkes imod ham eller en
spiller fra hans eget hold i besiddelse af bolden løber ind i ham, så er han TILFÆL-
DIG OFF-SIDE, og der idømmes en klynge til det andet hold.

Hvis en spiller er i offside-position og bevidst spiller bolden, dømmes der straffe
imod ham.

36
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Men en spiller kan bringes on-side på følgende måder:
a) Spillere i offside-position skal straks bevæge sig mindst 10 meter væk fra den
spiller, som venter på at spille bolden.

b) Hvis den spiller, der sidst spillede bolden, bevæger sig FORAN spilleren i offsi-
de position, når han spiller bolden. En hvilken som helst spiller, der var bag den
spiller, der sidst spillede bolden, kan også bevæge sig foran spilleren i offside-posi-
tion og derved bringe spilleren on-side.

c) Hvis en modstander afleverer eller sparker til bolden 
eller løber mere end 10 meter med den.
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KKllyynnggee
Når bolden er i en klynge, skal ALLE øvrige spillere bortset fra klyngehalfen på
det hold, der putter bolden ind i klyngen, være bag den bageste spilleres bageste
fod. Forestil dig to linier vinkelret på tværs af banen fra dette punkt. Der idømmes
straffe ved overtrædelse af denne regel. Hvis bolden er i klyngen og denne bevæger
sig, så bevæger offside linien sig også.

RRuucckk  oogg  mmaauull
Ved ruck og maul gælder den samme offside regel som ved klynge, og ALLE spil-
lere, som ikke er involverede, skal være bag disse linier så længe bolden er i
rucken eller maulen.
Spillere, der slutter sig til rucken eller maulen, skal gøre det fra sin egen side og
binde til rucken eller maulen.

38
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44..  TTaacckklliinngg  
Det hold som ikke har bolden, forsøger at genvinde den ved at tackle boldbæreren.
En spiller som løber med bolden må tackles og bringes til jorden i henhold til spil-
lets regler.

Hvis en spiller, som løber med bolden, bringes til jorden af en modspiller og fast-
holdes, skal han straks gøre bolden spilbar  (aflevere den , lægge den på jorden, rul-
le den bagud eller slippe den).

39
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Hvis bolden ikke er spilbar umiddelbart efter en tackling, dannes en klynge, En spil-
ler fra  det hold, som ikke var i besiddelse af bolden, sætter bolden ind i klyngen.
Den næste spiller, der spiller bolden efter en tackling, skal være på begge sine ben.
Ellers idømmes der straffe.
Den spiller, som tackles, må ikke undvige tacklingen ved at bruge hand-off.
En tackling over skulderhøjde er en farlig tackling. Der idømmes straffe.
At rykke en anden spiller i trøjen og svinge ham rundt er en farlig tackling, og der
idømmes straffe.

55..  RRuucckk  oogg  mmaauull
Under åben spil kan der opstå rucks og mauls (“løse klynger”).
En RUCK er en løs klynge med bolden på jorden.

En MAUL er en løs klynge, hvor bolden holdes i hænderne.
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a) En ruck dannes ved at mindst 2 spil-
lere, en fra hvert hold, er i fysisk kon-
takt med bolden imellem sig på jorden.
b) En maul dannes ved at mindst 2 spil-
lere fra det ene hold og en spiller fra det
andet hold er i fysisk kontakt og den
ene eller flere af spillerne har fat i bol-
den.
c) Offside reglerne for ruck og maul
gælder indtil bolden igen er fri.
d) Hvis en spiller trækker maulen ned
eller med vilje forhindrer bolden i at
komme fri ved at fastholde den med
sine hænder eller sin krop, idømmes der
straffe.

66..  KKllyynnggee
Den mest almindelige grund til at der
idømmes klynge er, hvis bolden afleve-
res og tabes  fremad eller ved “knock-
on”. “Knock-on” er hvis bolden tilfæl-
digt slås fremad
af en spil-
ler,  som
for-

søger at gribe eller samle bolden op,
således at den lander på jorden.
Ved op til 9 spillere på hvert hold dan-
nes klyngen af 3 spillere fra hvert hold.
Det hold, som ikke var ansvarlig for
afbrydelsen i spillet, sætter bolden ind.
Den forsvarende klyngehalf skal være
bag egen klynge. En spiller må ikke for-
sætligt holde bolden i klyngen efter at
et af holdene har vundet herredømmet i
klyngen.
a) Klyngerne går sammen på domme-
rens “kommando” (bind)
b) Spillernes skuldre må ikke være
lavere end deres hofter
c) Klyngehalfen skal sætte bolden ind
midt i tunnelen.
d) Hookerne skal holde begge ben på
jorden indtil klyngehalfen har sluppet
bolden
e) Begge hookere må ramme efter bol-
den
f) Klyngen må ikke bryde op, før bol-
den er ude af klyngen

g) Klyngehalfen skal aflevere bolden,
når den kommer ud af klyngen

Ved overtrædelse af c), d), f) og g)
idømmes der straffe.
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77..  IInnddkkaasstt    
a) Hvis bolden eller boldbæreren kom-
mer udenfor banen, dømmes der ind-
kast, hvor bolden passerede sidelinien.
b) Ved 7’a-side laves indkastet med høj-
st 2 spillere fra hvert hold samt den
spiller, som kaster indkastet og en
direkte modtander til ham/hende. Denne 
spiller skal stå højest 
2 meter væk. 

En spiller fra hvert hold (klyngehalfen)
stiller sig, så han/hun kan modtage bol-
den efter indkastet. Hvis mini rugby
spilles med over 10 spillere på hvert
hold, består indkastet af 4 spillere samt
den spiller, som kaster indkastet og en
direkte modtander til ham/hende.
c) Der skal  være 1 meter mellem hol-
dene ved indkastopstillingen.

d) Indkastet strækker sig fra 2
til 7 meter fra sidelinien.

e) Det hold, som ikke
havde bolden, da den

gik over sidelinien,
kaster indkastet. 

f) Når en spiller hopper for at gribe bol-
den, må han anvende begge hænder,
eller tage bolden med den arm, som
vender mod modstanderne.
g) Det er ikke tilladt at hoppe over ind-
kastlinien. 
h) Det er ikke tilladt at trykke eller
skubbe til en modspiller i indkastet.
Straf for denne forseelse er frispark. 

i) Off-sidelinien for alle de spillere, som
ikke medvirker i indkastet, er 7 meter
fra indkastlinien parallelt med mållini-
en. De skal forblive bag denne linie ind-
til indkastet er afsluttet.

Ved overtrædelse af f), g) og h) idøm-
mes der straffe.
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88..  FFrriissppaarrkk
Alle frispark er tap-kick.
Der dømmes frispark ved:
Offside • Høj eller sen tackling • 
Obstruktion • At trykke eller skub-
be til en modspiller i indkastet •
Spark udenfor 22-meter linien •
Skæv bold i klynge eller indkast •
Brug af hand-off

a) Ved frispark skal  modstanderen
være mindst 7 meter fra mærket,
parallelt med egen mållinie. Hvis
dette ikke sker, kan frisparket frem-
rykkes 7 m.
b) Ved et frispark skal bolden
bevæge sig hen over det mærke,
som dommeren har markeret og
straks afleveres til en medspiller.

99..  SSccoorriinngg aaff ffoorrssoogg
Forsøg scores ved, at bolden place-
res i modstanderens målområde.
Ved forsøg gives der ret til at spar-
ke bolden over overliggeren ved
spark midt for målet.
Efter et scoret forsøg sættes spillet i
gang med et drop-kick. Det hold,
hvis spillere sætter spillet i gang,
skal være bag bolden mod sin egen
mållinie. Modstanderne skal være 7
meter væk mod egen baglinie.

1100..  FFoorrddeell
a) Hvis dommeren mener, at et
hold har fordel, uanset om der ble-
vet begået en forseelse imod dem,
bør han lade spillet fortsætte. Hvis
ingen fordel opnås skal 
han bringe spillet tilbage til, hvor
forseelsen blev gjort.

1111..  FFoouull  PPllaayy
Foul Play er en handling, der står i
modsætning til spillets ånd. 
Dette inkluderer: Obstruktion • Uærligt
spil • Dårlig opførsel • Farligt spil •
Usportslig optræden • Hævn og genta-
gen overtrædelse af reglerne.
Disse forseelser straffes alle med frispark.

DDoommmmeerreennss  rroollllee
1. Dommeren skal være fair til begge
sider.
2. Mini Rugby er et spil, som anvendes
til at lære rugbyspillet, hvorfor spillerne
bør have et vist spillerum til at lave fejl,
da deres kendskabet til rugbyspillet er
begrænset. Tag tid til at forklare beslut-
ninger.
3.Vær konsekvent i din anvendelse af
reglerne.
4.Tal til spillerne under kampen. F.eks.
“pas på offside”, “slip bolden”, “bliv på
fødderne”. Dette er bedre end ustandse-
ligt af puste i fløjten. Det vil lade spillet
udvikle sig på en mere konstruktiv og
flydende måde.

AAffsslluuttnniinngg..
Dette afsnit indeholder ikke alle regler
og lovovertrædelser, men kun de, som
er nødvendige for at spille 
spændende og fornøjelig 
Mini Rugby.
Nøgleordet i Mini 
Rugby er: “Sjovt 
for spillere, ledere 
og tilskuere”.
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Danmarks 
Idræts-Forbund

Dansk Rugby 
Union
Idrættens Hus
Brøndby Stadion 20
2605 Brøndby
Tlf: 43 26 28 00
Fax : 43 26 28 01
E-mail: info@rugby.dk

Det hele startede på en skole i byen
Rugby i England i 1823, da en dreng
ved navn William Web Ellis, under en
fodboldkamp samlede bolden op i hæn-
derne, og løb mod modstanderens mål.
Han kunne ikke styre den runde bold
med sine fødder.

Hans lærer indså da, at der var behov
for et spil der havde appel til alle, her-
under alle kropstyper, - både de store og
langsomme, de små og hurtige, e.t.c. -
hvorfor han udviklede rugbyspillet.

Rugbyspillet har netop appel til alle,
hvorfor det er et ideelt spil til brug i
skolerne.

I klyngen er der brug for de store og
kraftige, i indkast er det en fordel at
være høj, - mens der i kæden er brug for
de små hurtige, altså alle de kropstyper
vi finder i en almindelig skoleklasse.

Rugby er derfor også blevet spillet i
skoler rundt i hele verden igennem de
sidste ca. 175 år.

Med dette hæfte gør vi et forsøg på at
give lærere og trænere et værktøj, som
gør dem i stand til at sætte rugbyspillet
på skemaet i skolernes idrætsundervis-
ning.

Dansk Rugby Union og alle vore klub-
ber er meget villige til at give klubberne
en hjælpende hånd.

Derfor kan alle skoler trygt henvende
sig til Dansk Rugby Unions bredde-
konsulent:

Flemming Gade
Harald Jensensvej 5
9000 Aalborg
Tlf. 98 13 33 07
Fax. 98 13 55 33
e-mail: flemming.gade@rugby.dk

eller til Dansk Rugby Union på
nedenstående  adresse.

God fornøjelse !
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