
EASY-basket

Link til indslag på DK4

er basketball for elever i 2.-4. klasse i 

grundskolen

- Det er nemt og hurtigt at komme i gang

- Der er et højt aktivitetsniveau

- Holdspillet er i centrum

- Reglerne er nemme at forstå 

- Masser af udfordringer til hver enkelt elev

- EASY-basket kan nemt tages med ud i 

skolegården og inddrages i fritiden

- Og ikke mindst - det er sjovt!

http://www.dk4sport.dk/videos/flow/player/index.php?clip=EasyBasket2&clipId=1251&play=true


EASY-basket

Enkle og alderstilpassede rammer og regler

- DBBF´s børneregler for U8 og U10

Lige til at gå til (”hyldevare”)

Kan bruges direkte som det er

Målrettet skole, SFO og klub



EASY-basket

- Der er ingen regler i EASY-basket

- Vi spiller efter retningslinjer, der håndhæves alt efter spillernes 

spilleniveau

- Retningslinjerne har til hensigt at sikre, at man kan spille mod andre ud 

fra en fælles forståelse

- Retningslinjerne er udarbejdet, så eleverne på sigt kan spille efter de 

retningslinjer for børnebasketball, som DBBF angiver

- EASY-basket kan spilles på 1 eller 2 kurve, og man kan spille 1 mod 1, 2 

mod 2, 3 mod 3, 4 mod 4 eller 5 mod 5

- Man vælger ud fra antal elever, banens størrelse og antal baner. 

Vejledende kan anbefales 3 mod 3 på én kurv og 4 mod 4 på 2 kurve



EASY-basket - materialet

DVD og lærervejledning

2-4 klasse

6 færdige lektioner til hvert klassetrin

Vejledende regler, gode råd og tips

www.easybasket.dk

easy dvd indstik.pdf
http://www.easybasket.dk/
http://www.easybasket.dk/


EASY-basket - DVD’en

18 lektioner – alle er bygget op således:

15 min Opvarmning og boldbasis. Diverse generelle boldaktiviteter til fremme 

af boldbehandling / -forståelse.

15 min Basketballteknik. Teknik, som kan bruges i spilsituationer

20 min Lege / spil / kamp. Konkurrencepræget spil, fra 1 mod 1 til 5 mod 5?

10 min Samling / fælles aktivitet. Aktiviteter for hele gruppen, der samler og

skaber fællesskab



EASY-basket - samarbejde med klubber, skoler mv

EASY-basket FUN (skole – klub)

EASY-basket MAX (skole – klub)

EASY-basket TEACH (klub og seminarium)

EASY-basket 9-2-2 (skole – klub)

EASY-basket TAKE5 (skole – klub) frikvarters aktivitet

Vejledning, undervisere fra lokale klubber, diverse ”pakker” med bolde og 

kurve til meget favorable priser



Eksempel på samarbejdsaftale

mellem forbund, skole og klub



Eksempel fra DVD´en



Opvarmning Elementære FUNdamentals for begyndere

 Standsninger (jump og 1-2)

 Ballhandling (driblinger)

 Skud (teknik)

 Aflevering (1 og 2 hænder)

Spil EASY 3-3 med restriktioner

Øvelseseksempler 2. klasse: ”give&go”

3. klasse: ”partibold med scoringer”

4. klasse: ”cirkel-afleveringer”

Power-drills En lille overraskelse – gør øvelserne sjovere, mere inspirerende og lærer 

børnene at tænke mere taktisk 

Lege ”Bold-race”

”Basket-rugby” (drible ok – men kun aflevere bagud)

Spil EASY 4-4



Jesper Nielsen

coach_nielsen@hotmail.com
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