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Kære idrætslærer/idrætslærerteam
 
Med dette materiale i hånden får du og dine idrætskolle-
ger nye muligheder for at samarbejde om god kvalitet i 
idrætsundervisningen på både den korte og lange bane. 

Den korte bane betyder, at vi i undervisnings-
forløbene har sat særligt fokus på:
- at hver lektion/undervisningsforløb vil have eleverne til 
at både at bruge krop og hoved undervejs i idrætsundervis-
ningen og det sker ex. gennem brug af timeoutspørgsmål.
- at der til hver lektion er fokus på inddragelse af fagord, 
som en del af læringen i idræt. 

 
Den lange bane betyder, at vi i gennem under-
visningsforløbene har sat særligt fokus på:
- at skabe en tydelig rød tråd, hvor der er en øget sam-
menhæng mellem indhold og form indenfor et idrætsom-
råde til både indskoling, mellemtrin og udskoling.
- længerevarende undervisningsforløb, som giver dig som 
idrætslærer og eleverne længere tid til at lære det valgte 
indhold og tema. 
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Quidditch – spillet der kan udkonkurrer fodbold?! 
Antal spillere 
12 – 50 

Baneopsætning – se også Quidditch-skitse bilag 3 
Rektangulær bane og størrelsen afhænger af antallet af spillere.  
To mål i hver ende med forskellige point (kegle = 15 point og mini-mål/hockeymål = 5 point) 
Fire hulahopringe placeres udenom banen 

Holdopsætning 
En målmand – er den person, der skal forsvare de to mål (målmanden må gribe, kaste og sparke den bold, 
som spilles med på banen af holdspilleren – denne bold er også en skumbold, gerne i en anden farve end 
den som baskerne har. Der etableres en usynlig men aftalt 3-meterlinje, hvorfra skuddene mod målskal 
falde. Alle spillere må gerne kæmpe om bolden i 3-meter feltet – der betyder, at det ikke kun er målmandens 
felt. Der må bare ikke skydes mod mål inde fra feltet. Bolden på banen er hele tiden i spil også selvom den 
er bagved mållinje og sidelinjen.   

En søger - er den eneste person på banen som kan og må fange det gyldne lyn (tennisbolden). Fanger 
søgeren lynet får holdet 50 point. Søgeren må løbe over hele banen og deltager også som holdspiller 
undervejs i spillet, men skal være klar så snart der bliver råbt LYN og tennisbolden kastes/trilles eller studses 
ind på banen. Lynet er den eneste bold, som kan død – det gør den, så snart den passerer side- eller 
baglinjer. Så er den ude af spillet og indgår først i spillet igen, når der råbes LYN næste gang. Lyn kan styres 
af læreren eller en udvalgt elev.       

En basker, har til opgave at ramme modstanderne med bolden. Rammes man eller griber man bolden af en 
basker skal man løbe en omgang rundt om banen, hvorefter man er med i spillet igen. Baskeren må kun 
skyde bolde efter modstanderne fra hulahopringene. Basker er selv ansvarlig for at hente  

Holdspillere, skal med scorerne forsøge at score point i modstanderens mål. Spillerne starter på deres egen 
banehalvdel, men må bevæge sig over hele banen. 

To dommere udpeges og deres rolle er at styre kampen og notere holdenes point. Der ud over er de ”lyn-
dommere” (skal kaste det gule lyn) fra langside til langside. Dommerne bestemmer selv, hvornår de vil kaste 
lynet, men det skal kastes første gang senest 3 minutter inde kampen, og der skal gives et højlydt signal, så 
det er muligt for søgerne at reagere. 

Spillets gang 
Spillet sættes i gang ved, at dommerne kaster en score ind på banen. Holdene spiller på banen – der må 
ikke løbes og dribles med bolden. Scoring i modstandernes mål giver hhv. 5 eller 10 point. Baskerne må kun 
kaste fra position uden for banen eller når de placeret i en hulahop ring på banen. Baskerne må gå ind på 
banen og samle en smasher op. Når en modstander rammes af en smasher, skal personen løbe en omgang 
rundt om banen – før vedkommende må deltage i spillet igen. Dommerne holder øje med hinanden og kaster 
det gyldne lyn tværs over banen. Hvis lynet fanges af de to søgere, stopper kampen og holdet der fangede 
lynet får 100 point – alternativt kan der spilles med, at lynet giver 15 point, og dermed afgør man ikke 
kampen på stedet. Ved kampens afslutning gøres holdenes point op.        
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