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Inspirationskursus i ultimate for idrætslærere 
 

Indhold: 
o Kort intro 
o Forslag til lege med disc 
o 4 lektionsplaner med progression mod at kunne spille det færdige spil 
o Gode links til det videre arbejde med ultimate 
o Regler fra Dansk Frisbee Sport Union (DFSU) til efterskolernes valgfagsmodul på Landsstævnet 

2017. 

o Kopi af tekst fra folder fra DFSU om ultimate til inspiration for efterskoler og gymnasier. 

 
Mål for kursus: 
Vi vil gerne præsentere jer for sporten, give jer nogle øvelser I kan tage med hjem og bruge, men også give 

jer basiskunnen inden for sporten og gøre jer bedre til at håndtere disc’en, så I kan lære det videre. 

 

Intro 
 

Hvilke elementer fra sporten er brugbare andre steder? 
o Fairplay 

o Ingen fysisk kontakt 
o Spillerne dømmer og kalder selv fejl – demokrati, alle skal høres og respekteres 
o Atletisk, god kondition, fysisk form, styrke og udholdenhed 
o Holdånd 
o Kommunikere positivt 
o Alle starter fra scratch og har en høj læringskurve 

 
Hvilket udstyr kræver det?  
Ikke mere end en disc (frisbee) 

 
Skal man spille det i fuld, færdig, form?  
Man skal ikke. Det er en god gulerod for eleverne, men det er bestemt ikke muligt at gøre fra start. Da alle 

starter fra skratch med sporten, kræver det øvelse før man kan spille det færdige spil. Programmet som følger 

er bygget op til at man skal kunne forstå spillet og ende ud i at spille det i sin fulde og færdige form. 

 
Tanker om opbygningen af det 4 timers lange program: 
For det første er der nogle grundlæggende regler, som skal forstås vha. små øvelser. Disse er blandet ind i 

dagens program. 
Desuden er kastetræning vigtigt for at kunne spille ultimate. Hvis du ikke kan kaste en disc, er det meget 

svært. Dette er lagt løbende ind, da det ikke er sjovt at stå og kaste i for lang tid af gangen. 
Programmet er delt op i 4 lektioner med progressiv udvikling. Husk altid generel fokus på kast og gribninger 

foruden grundlæggende forståelse for spillet, regler, at der ingen dommer er og at man har respekt for både 

med- og modspiller. 
Husk som lærer, når øvelser er i gang og fungerer, at træde et skridt tilbage og selv lade eleverne diskutere 

evt konflikter. De skal selv kunne nå frem til enighed vha. ærlighed, men ellers går disc’en tilbage til forrige 

spilsituation (dette kan læreren godt hjælpe med ved for lang diskussion). 
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En god idé: 
Spil det færdige spil med en bold i stedet for en disc. Dette giver forståelse for spillet uden den svære faktor 

med disc’en.  

Det kan også være en god idé at spille ultimate med reglen om, at en rørt disc er en grebet disc. På den måde 

får man ikke så mange turnovers, hvilket giver et bedre spil i begyndelsen, hvor det er lettere at sætte flere 

afleveringer sammen. 

Desuden kan man øve regler ved små spil (fx partibold og hot box) med bold i stedet for disc. Små regler er 

fx turnover, ingen kropskontakt, ingen gang med disc/bold. 

 

 

 

 

 

Lege med disc 

 
- ”Disc-golf”: Hvor mange kast skal bruges for at ramme træet? For at få disc’en i mål? For at få den 

til at ligge i en hullahopring? Progression kan laves ved fx at lade eleverne arbejde i hold. 

Fokus: Berøringer og kast med disc, konkurrence. 

- Kongespil: Det klassiske kongespil, bare nu med disc til at kaste med og kegler som det man skal 

ramme. 

Fokus: En masse berøringer med disc, forskellige kastetyper, konkurrence 

- Fangeleg: X antal fangere (trøje i hånden) og X antal discs (kommer an på antallet af spillere – start 

lavt, så kan du altid sætte flere ind løbende). Klassisk fangeleg, bliver man fanget, får man trøjen i 

hånden og skal nu fange en ny. Twistet er, at hvis man har disc’en, er man i helle. Disc’ene skal 

kastet til hinanden for at spille sammen om ikke at blive taget. 

Fokus: Opvarmning, små kast, overblik, sammenspil, spilforståelse. 

- Partibold: 2 hold i afgrænset område. Det handler om at have disc’en i egne rækker. Fx 5 

afleveringer = 1 point eller en lille straf til modstanderne. 

Fokus: Fokus kan være meget forskelligt. Som leg kan den bruges til at skabe forståelse for spillet. 

Som øvelse kan det være kast og gribninger, bevægelse for medspiller, man må ikke gå med disc’en, 

ingen kropskontakt og turnover (når disc’en rører jorden sker et turnover, hvilket betyder at det 

angribende hold bliver det forsvarende og omvendt. Man kan altså forsvare sig ved at slå til disc’en, 

så den rører jorden). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Inspirationskursus i ultimate for idrætslærere   
Idrætslærernes Forum 5. oktober Vingsted 
------------------------------------------------------------ 

Kontakt børn og ungdomskoordinator Sanne Tryk for at høre om muligheden for at få gratis  
besøg af instruktører i Ultimate. Mail: sanne@dfsu.dk / Mobil: 60831543 
 

3 

Første lektion 
 
Fokus: Baghåndskast, grundlæggende forståelse for frisbeeleg. Indfasende forståelse for relevante 

ultimateregler. 

 
Faneleg med discs 

-    En masse discs ligger i en bunke på midten og hvert hold har en firkant i hver sin ende. Det 

gælder nu om at få transporteret så mange discs ned i sin egen firkant som muligt. Man kan 

tage discs fra midten og fra modstandernes firkant. Man kan, hvis man ikke selv har en disc, 

tage en modstander med en disc (som i fangeleg). Der skal nu flippes om disc’en – den kastes 

roterende op og imens siger en af de to spillere ”top” eller ”bund”. Hvis spilleren får ret, får 

han disc’en. Hvis ikke, forbliver disc’en ved den anden spiller og man løber videre. 
Fokus: Opvarmning, ingen fysisk kontakt, små finter, berøring med disc 

 
Lær disc at kende 

-       Alle står med en disc i hånden i en cirkel. Alle skal nu kaste den op og gribe den med 

pandekagegribningen – man klapper disc’en flad. Vi laver strækøvelser med disc’en i hånden 

– op, ned og til begge sider. Vi laver 8-taller rundt om benene med disc’en og vi får den til at 

cirkulere rundt om kroppen. 
Fokus: Berøring og følelse med disc’en. Opvarmning 

 
Baghåndskast 

-       2 og 2, en disc. Vi kaster til hinanden med baghåndskastet og bruger pandekagegribningen. 
Træd ud over pivoteringsfod. Skulder og blik i retning hvor man vil kaste. Hånden med disc ud fra 

kroppen. En armbevægelse fremad (ikke ind foran kroppen) og afsluttende med en svirp (som 

med et viskestykke). Når disc’en kastes, flyttes vægten fra den stillestående fod til den anden. 

Disc’en skal sendes afsted vandret for at flyve vandret. For mere uddybende instruktion kig i 

kompendier under links. 
Fokus: Lær baghåndskastet at kende. Det er det nemmeste og mest brugte blandt 

nybegyndere. 

 
Lille konkurrence 

-    Hvilket par får først 20 gode kast? 
Fokus: At lave en konkurrence ud af kastetræningen gør den altid lidt mere spændende. 

 
Stacks over for hinanden 

-       2 rækker over for hinanden, cirka 20 meters mellemrum. Alle har en disc. Man løber direkte 

mod rækken over for og modtager et baghåndskast i løb fra rækken over for. Efter 

pandekagegribning (!) løber man om bag køen. Personen der har kastet løber nu frem og 

modtager et kast fra den anden kø osv osv. 
Man kan sætte klassiske opvarmningsøvelser (spark bagi, høje knæ, sidestep osv) på ved løbet 

efter gribning om bag i køen. Sørg for ikke at have flere end cirka 5 i hver kø. 
Fokus: Baghåndskast, gribning i løb. 

 
Partibold 

-    2 hold i afgrænset område. Det handler om at have disc’en i egne rækker. Fx 5 afleveringer = 

1 point eller en lille straf til modstanderne. 
Fokus: Forhåndskast, bevægelse for medspiller, man må ikke gå med disc’en, ingen kropskontakt 

og turnover (når disc’en rører jorden sker et turnover, hvilket betyder at det angribende hold 

bliver det forsvarende og omvendt. Man kan altså forsvare sig ved at slå til disc’en, så den 

rører jorden). 
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Anden lektion 
Fokus: Forhåndskast, grundlæggende forståelse for frisbeeleg. 
 
Sten/saks/papir med disc 

-    2 hold står i hver sin firkant. De grænser op til hinanden. En person fra hvert hold flipper 

disc’en ved midten af grænsen mellem de to firkanter (se flip-regel under faneleg med discs i 

første lektion). Vinderholdet skal nu fange modstanderholdet før de når ned bag deres 

baglinje. Dem der fanges skifter hold. Derefter gentages flippet indtil der er et hold, hvor alle 

spillere er på. 
Fokus: Opvarmning med små spurter (pas på med øvelsen uden anden opvarmning ved større 

børn). 

 
Forhåndskast 

-       Vi skal lære at kaste forhånden. 2 og 2, 1 disc. 
Vi pivotere ud til vores forhånd med let bredstående stilling, lidt nede i knæ. Kroppen/brystet og 

blikket mod kasteretningen. Disc’en holdes i pistolgrebet (langefinger+pegefinger inde i disc 

ved kant, tommelfinger overpå og de 2 sidste akavet placeret på kanten). Disc’en holdes med 

let bøjet albue og den peger nedad. Den kastes nu med mindre arm og mere håndled end 

baghånden. Stadig bevægelse fremad med svirp som viskestykke. For mere uddybende 

instruktion kig i kompendier under links. 
Fokus: Lær forhåndskastet at kende. Det er et svært kast fra start, men det er et vigtigt 

kast at kunne håndtere. Det kan være frustrerende at øve, men pludselig behersker man 

kastet og så er ultimate meget nemmere og federe at spille. 

 
Lille konkurrence 

-    Hvilket par har flest gode afleveringer med forhånden på 2 min? 

 
Stacks over for hinanden 

-        2 rækker over for hinanden, cirka 20 meters mellemrum. Alle har en disc. Man løber med et 

lille forcut (forfinteløb) væk fra den anden kø, før man skifter retning og får et kast lidt ude til 

den ene side af den usynlige linje mellem de to køer. Hvis kastet skal ligge til højre for 

afsenderen, skal det være med forhånd – og omvendt (ved en højrehånden, venstrehåndet er 

omvendt). Altså det logiske kast skal bruges, så vi både træner baghånd og forhånd. Husk 

stadig at have fokus på pandekagegribningen i løb, det er svært hvis man ikke koncentrerer 

sig. 
Man kan sætte klassiske opvarmningsøvelser (spark bagi, høje knæ, sidestep osv) på ved løbet 

efter gribning om bag i køen. Sørg for ikke at have flere end cirka 5 i hver kø. 
-       Fokus: De to grundlæggende kast, gribning i løb og forcuttet (lille smagsprøve på lektion 4) 

 
Partibold 

-    2 hold i afgrænset område. Det handler om at have disc’en i egne rækker. Fx 5 afleveringer = 

1 point. 
Fokus: Kastene, bevægelse for medspiller, man må ikke gå med disc’en, ingen kropskontakt og 

turnover. 
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Tredje lektion 

 

Fokus: Forsvar og spilforståelse. Indfasende forståelse for relevante ultimateregler. 

 
Fangeleg 

-       X antal fangere (trøje i hånden) og X antal discs (kommer an på antallet af spillere – start lavt, 

så kan du altid sætte flere ind løbende). Klassisk fangeleg, bliver man fanget, får man trøjen i 

hånden og skal nu fange en ny. Twistet er, at hvis man har disc’en, er man i helle. Disc’ene 

skal kastet til hinanden for at spille sammen om ikke at blive taget. 
Fokus: Opvarmning, små kast, overblik, sammenspil, spilforståelse. 

 
Three men marking drill 

-       Tre spillere sammen. Kan også kaldes smørklat – 2 spillere kaster til hinanden, mens den 

sidste løber i midten og prøver at blokere kastene. Man skal løbe helt hen til en spiller, når 

man er i midten. Spilleren må ikke kaste før opdækkeren er helt henne ved ham. 
Fokus: Forsvar. Opdækning af spiller med disc – brug både krop, arme og ben. Man dækker 

primært mand/mand i ultimate (især i starten), så det er vigtigt at kunne dække sin direkte 

modstander op. 

 
Hot box 

-    En lille firkant bliver lavet i midten af en større. 2 hold mod hinanden, 1 disc. Scoring sker 

ved at man løber ind i den lille firkant og griber disc’en. En assist kan komme fra både mod- 

og medspiller. Man må ikke ruge ved at stå i den lille firkant. 
Fokus: At følge sin mand ved opdækning, ikke gå med disc’en, ingen kropskontakt. 

 

 

Fjerde lektion 

 

Fokus: Cuts (retningsskift for at komme væk fra direkte modspiller). Bedre forståelse for både forsvar og 

angreb og de grundlæggende regler. Mulighed for at spille det færdige spil. 

 
Arrow cut 

-    Vi cutter ud i en pil. Man står i en kø, løber lige frem til en kegle og løber tilbage i en 45* 

vinkel. Man får et kast fra den næste i køen i løbet tilbage – forhånd til højre side og baghånd 

til venstre (forudsat højrehåndet). Kasteren løber nu og næste i køen bliver kaster osv. 
Vigtigt at når man vender, er det en hård vending med temposkift. At løbe i en bue i samme fart 

gør ikke noget godt, for vi øver jo at komme fri fra sin direkte modspiller. 
Fokus: At lære cuts (retningsskift med temposkift). Kast og gribning i fart. 
Progression: Sæt markør på kasteren, som bliver tvunget til pivotering. Det er vigtigt at man ikke 

står stille med disc’en når ens medspiller løber frem i banen – man skal aktivere opdækkeren, 

så man hurtigt kan pivotere ud til en side og lave kastet. 
Man kan også sætte en opdækker på løberen, så denne tvinges til at udføre cuttet korrekt for at 

komme fri og modtage kastet. 
 
Spilletid/kamp 

-    Vi spiller det færdige spil. Se vedhæftede regler fra DFSU til efterskolernes valgfagsmodul på 

Landsstævnet 2017 
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Gode links: 

 
o Den officielle side for dansk ultimate: http://dfsu.dk 
o Den officielle promoveringsside for dansk ultimate: http://frisbee.dk 
o Det officielle danske kompendium om ultimate: http://dfsu.dk/ultimate/ultimate-kompendium 
o KFK (Københavnsk klub) har også lavet et dansk intro-kompendium: 

http://kfknet.dk/billeder/Dokumenter/DGIUltimate_i_skolen.pdf 
o I USA har de et initiativ for at skaffe flere piger i sporten. Læs deres 8 lektionsplaner her: 

http://gum.usaultimate.org/ms-curriculum/ 
o USA’s forbunds kompendium til undervisning af ultimate: 

http://www.usaultimate.org/assets/1/Page/USAU_Resource_Guide_Part4_Teaching_Ultim
ate_08-09-10.pdf 

o USA’s forbunds kompendium med øvelser: 
http://www.usaultimate.org/assets/1/Page/ROL%20Disc%20Curriculum%208.31.2007.pdf 

 
 
 
Regler fra ultimate for efterskoler på DGI Landsstævne Aalborg 
2017 
 

 
Holdstørrelse: 6 mod 6 (tre piger og tre drenge på banen, max. 10 spillere pr. hold pr. Kamp) 
 

Kamplængde: Kampe til 9. Timecap på 20 minutter. Dvs hvis 20 minutter er gået før et hold når 9, 
spilles det nuværende point færdigt. Det næste point er i gang så snart der er scoret. Når det 
igangværende point er spillet og hvis et hold har nået 9, er kampen slut. Hvis et hold ikke har nået 
9, spilles der til en over højeste score. 
FX hvis der står 5-5, tiden går. Pointet spilles færdig til en stilling på 6-5. Der spilles nu til en over 
højeste score, altså er det en kamp først til 7. 
                   

Banestørrelse: 30x70m med infield på mindst 45m og målzone på mindst 10m. 
Scoring: Sker ved at en medspiller griber disc’en i målzonen (også kaldet endzone). Hvis en 
spiller griber disc’en i løb uden for zonen og løber ind i zonen før han stopper, skal han gå tilbage 
til forlinjen og spille videre derfra. Du kan altså ikke lave en aflevering fra zonen. 
 

Spilstart: Det forsvarende hold starter med at kaste disc’en ned til det angribende hold, hvorefter 
spillet er i gang. Efter hvert point skifter holdene målzone/endzone. Det scorende hold starter i 
næste point i forsvar. 
 

Turnover: Hvis disc’en rører jorden, er afleveringen ulovlig og et turnover vil finde sted. Disc’en 
skifter ejermand, og dem der før forsvarede, bliver nu det angribende hold – og modsat. Man kan 
derfor også forsvare ved at få dics’en til at røre jorden. Hvis disc’en rører jorden uden for banen 
sker der også et turnover. Spillet sættes i gang på det punkt på sidelinjen, hvor dics’en krydsede. 
 

Forlinjeregel: Hvis en spiller erobrer disc’en i egen zone, må han gå frem til forlinjen. En erobring 
er ved at gribe en modstanderaflevering eller få disc’en til at røre jorden. 
 

http://dfsu.dk/
http://frisbee.dk/
http://dfsu.dk/ultimate/ultimate-kompendium
http://kfknet.dk/billeder/Dokumenter/DGIUltimate_i_skolen.pdf
http://kfknet.dk/billeder/Dokumenter/DGIUltimate_i_skolen.pdf
http://gum.usaultimate.org/ms-curriculum/
http://gum.usaultimate.org/ms-curriculum/
http://www.usaultimate.org/assets/1/Page/USAU_Resource_Guide_Part4_Teaching_Ultimate_08-09-10.pdf
http://www.usaultimate.org/assets/1/Page/USAU_Resource_Guide_Part4_Teaching_Ultimate_08-09-10.pdf
http://www.usaultimate.org/assets/1/Page/USAU_Resource_Guide_Part4_Teaching_Ultimate_08-09-10.pdf
http://www.usaultimate.org/assets/1/Page/ROL%20Disc%20Curriculum%208.31.2007.pdf
http://www.usaultimate.org/assets/1/Page/ROL%20Disc%20Curriculum%208.31.2007.pdf
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Kropskontakt: Der er ingen kropskontakt i ultimate. Hvis du dækker spilleren med disc’en, skal 
der være en disc-længde imellem jer og samtidig være plads til at spilleren kan pivotere. Hvis man 
mener, at kropskontakt opstår, råber man ”fejl” og spillet stopper. Hvis både den angribende og 
forsvarende spiller er enige, får den fejlkaldende spiller disc’en. Hvis de er uenige, går disc’en 
tilbage og spilsituationen spilles om. 
 

Screening: Man må ikke screene en modspiller, så ens holdkammerat kan komme fri. Sker dette 
skal en forsvarende spiller råbe ”fejl”. Spillet stopper og spilsituationen tages om uanset hvad. 
 

Stall count: En spiller må have disc’en i evig tid. Men hvis en forsvarsspiller står i en radius af 3 
meter kan denne tælle til 10. Det lyder således: ”tæller 1, 2” osv. Det går lidt hurtigere end et 
sekund. Hvis forsvarsspilleren når at sige 10 før disc’en er kastes, sker der et turnover på stedet. 
 

Travel: Du må ikke løbe med disc’en i hånden. Ved gribning skal du stoppe hurtigst muligt. Hvis 
der kaldes travel (kan gøres af den modstander, der dækker op/er tættest på), går personen med 
disc’en tilbage til stedet, hvorfra han startede sit travel og spiller derfra videre. 
 

Ude af banen: Flyver disc’en ud af banen og rammer jorden/en forhindring uden for banen, sker 
der et turnover. Spillet startes igen ved sidelinjen, der hvor disc’en krydsede linjen. 
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