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1. Introduktion til guiden

Kære underviser
I dette dokument kan du finde inspiration til at gennemføre et ultimateforløb i idrætstimen.
Guiden er målrettet idræt på C-niveau i gymnasiet, men kan bruges af alle, som skal
undervise eller træne et hold af nye ultimatespillere. Dokumentet er udviklet af Dansk
Frisbee Sport Union i samarbejde med idrætslærere fra gymnasiet. I guiden finder du:
• Til underviseren: En beskrivelse af ultimate og de grundlæggende principper bag,
herunder spillets fokus på fairplay, samt en beskrivelse af de faglige mål for forløbet i
henhold til undervisningsministeriets vejledning for idræt på C-niveau.
• Lektionsplan: En lektionsplan til 8 undervisningsgange med 60-70 minutters aktivitet
i form af forslag til opvarmning, øvelser og småspil/kamp. Alle lektioner har klare
læringsmål og følger en naturlig progression igennem forløbet. Ønskes et kortere
forløb kan man som underviser udvælge de lektioner, man ønsker at gennemføre.
• Teoriafsnit: 7 forskellige teoriafsnit som kan udleveres til eleverne. Teoriafsnittene
kan bruges sammen med lektionsplanen eller separat.
Forløbet er opbygget, så hver lektion introducerer en ny færdighed eller bygger videre på
noget fra den foregående lektion. Der forklares variationer af øvelserne så du kan tilpasse
lektionen til elevernes niveau. Til hver lektion kan et af teoriafsnittene uddeles som lektier
eller oplæg til næste uges lektion. Lektionsplanen er også tilgængelig i webformat på
DFSUs hjemmeside, hvor alle øvelserne gennemgås på video og med animationer.
Formålet med dette dokument er at give dig en fuldstændig guide til et undervisningsforløb
i ultimate. Forløbet skal klargøre eleverne til en praktisk og teoretisk eksamen i disciplinen.
Vi håber, at du bliver inspireret, og vi hører meget gerne fra dig på mail eller via sociale
medier hvis du har spørgsmål eller kommentarer til forløbet.
Med venlig hilsen

Dansk Frisbee Sport Union

2. Hvad er ultimate?

2.1

Sådan spiller man ultimate
Ultimate er en holdsport, hvor to hold spiller mod hinanden, og det gælder om at score flest
point, inden kampen er slut. Modsat mange andre sportsgrene spilles der med en disc
fremfor en bold. En ultimate disc er lavet af plastic, måler 27 cm i diameter og vejer 175
gram. Der spilles på en bane med en målzone i hver ende som det kendes fra amerikansk
fodbold. Man scorer et point ved at gribe discen i modstanderens målzone.
Start et point
Et point starter med et udkast, der fungerer ligesom et kick-off i amerikansk fodbold. Begge
hold står i deres egen målzone. Når begge hold er klar, kaster det ene hold discen til det
andet hold, som enten griber discen eller samler den op, hvor den lander. Pointet er startet,
så snart discen i udkastet har forladt kasterens hånd.
Spil et point
I hvert point vil et hold være angribende og et hold forsvarende. Det angribende hold, er det
hold som er i besiddelse af discen. Rollerne som angribende og forsvarende hold skifter,
hvis det angribende hold mister kontrol over discen. Det sker, (1) hvis discen rammer
jorden, inden den bliver grebet, (2) hvis en modspiller fanger discen i luften, eller (3) hvis
discen gribes af en angrebsspiller der er uden for banen.
I løbet af et point afleveres discen imellem holdkammeraterne på det angribende hold.
Den spiller som har discen må ikke løbe eller gå med den. Spilleren med discen må gerne
pivotere om den ene eller den anden fod, på samme måde som i basketball. Kropskontakt
er ikke tilladt, og discen må altid afleveres i alle retninger, både frem og tilbage i banen.
Hvis discen ryger ud af banen, overgår discen til det forsvarende hold, som genoptager
spillet fra det punkt på sidelinjen, hvor discen forlod banen.
Scor et point
Et point slutter, når en spiller griber discen i modstanderens målzone. Discen skal kastes
ind i målzonen og gribes af en anden spiller end kasteren. Der skal altså altid minimum 2
spillere til at score et point og man må ikke kaste til sig selv.

Kapitel 2. Hvad er ultimate?

8

2.2

Hvad skal I bruge for at komme igang?
Ultimate kræver ikke meget udstyr. Det eneste man skal bruge er discs, kegler og eventuelt
overtrækstrøjer til at lave hold. Kegler kan erstattes af en anden form for hjørnemarkeringer.
Ultimate kan spilles både indendørs på en håndboldbane, udendørs på en fodboldbane
eller på stranden. Det tilrådes at man har en disc per 2 elever til rådighed i opvarmningsog kasteøvelser samt 25-30 kegler. Keglerne bruges til opsætning af baner og øvelser. En
bane sættes op med 8 kegler, hvor keglerne markerer de fire hjørner af målzonerne som
vist på figuren herunder. Området i mellem de to målzoner er spilområdet. Det anbefales, at
man spiller med officielle ultimate discs på 175g, som kan købes i DFSUs webshop.

En ultimatebane sat op med 8 kegler
Målene på banen kan justeres, så de passer til de faciliteter, som er til rådighed. På
en sports-plads kan man med fordel lave banen på tværs af en 11-mands fodboldbane.
Målzonens dybde skal være cirka 1/5-del af banens længde. En bane, som er 50 meter
lang, skal altså have en målzonen i hver ende, som er cirka 10 meter. Denne størrelse er
passende til undervisning af nye spillere, som man oftest vil møde i undervisningen. Ved
DFSU’s Danmarksmesterskab i ultimate spilles på en stor ultimatebane som er 37 meter
bred, 100 meter lang og med 18 meter dybe målzoner. På den store bane spilles der 7
mod 7.

2.3

En sport uden dommer: Spirit of the game
Grundreglen i ultimate er, at man aldrig må gå på kompromis med fairplay og respekten
for sine med- og modspillere. Der er ingen dommer, og derfor skal alle spillere tage ansvar
for at lære reglerne og bruge dem aktivt i kampene.
Spillernes ansvar at bruge reglerne
Spillerne på banen er selv ansvarlige for at gøre opmærksom på brud på reglerne, som
bliver begået af en modspiller. Det gør man ved klart og tydeligt at sige ”Fejl” (også kaldet
”et fejlkald”). De involverede spillere i et fejlkald skal selv afklare situationen og blive enige
om, hvorvidt en regel er blevet brudt. Spillerne kan vælge at spørge om andres perspektiv
på situationen, hvis de vil. Som udgangspunkt skal andre spillere på eller uden for banen
vente med at blande sig, indtil de bliver spurgt. Når der laves et fejlkald, stoppes spillet på
banen, og alle spillere på banen bliver stående, hvor de er.

2.4 Danmarksmesterskab for Gymnasiehold
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Forskellige synspunkter
De involverede spillere kan sagtens have forskellige oplevelser af, hvad der er sket i
øjeblikket på banen. Dette er helt naturligt. I det tilfælde, at der ikke i løbet af kort tid kan
opnås enighed blandt de involverede i et fejlkald, konkluderes det at man er uenige. I
denne situation skal discen kastes tilbage til der, hvor den var, umiddelbart før fejlkaldet
skete. Spillet genoptages altså fra den situation, der går forud for fejlkaldet så fejlkaldet
ikke får indflydelse på det videre spil. I kampe med mange nye spillere kan de to hold
aftale, at en holdkaptajn eller træner må hjælpe i forbindelse med fejlkald.
Udvikling i samarbejde
Både begyndere og erfarne spillere oplever, at deres viden om reglerne i høj grad bliver
udviklet i samarbejde med andre spillere. Især når der spilles kamp. Der opstår altid
nye situationer, som spillerne sammen skal tage stilling til. Denne proces styrker både
viden om spillet og reglerne, men er også med til at opbygge spillernes selvtillid og
kommunikationsevner.

2.4

Danmarksmesterskab for Gymnasiehold
Hvert år afholder Gymnasieskolens Idrætslærerforening (GI) et officielt Danmarksmesterskab i ultimate for gymnasiehold. Mesterskabet afholdes i starten af hvert skoleår med en
lokal indledende runde, hvorfra de bedste hold kvalificerer sig til et finalestævne. Tilmelding
sker via GI’s hjemmeside. Du kan finde mere information på DFSUs hjemmeside.

3. Ultimate i idrætstimen

3.1

Hvorfor ultimate?
Der er mange grunde til, at ultimate er en god sport til undervisningen i idræt på C-niveau.
I dette afsnit uddybes et par af disse.
Start med samme udgangspunkt og spil på tværs af køn
De fleste har prøvet at kaste med en disc på stranden, i parken eller hjemme i haven og
synes, at det er sjovt. Udover at kaste med en disc er det ikke alle som ved, at man også kan
bruge discen til en holdsport som ultimate. Det betyder, at eleverne ofte starter på samme
niveau ved forløbets begyndelse i idrætstimen. Ultimate er en sport, der både udfordrer
fin- og grovmotorik. Det kommer til udtryk ved både korte og længere løb samt kaste- og
gribesituationer med en disc, der flyver væsentlig anderledes end andre kasteobjekter.
Sporten er uden kropskontakt og dyrkes som en mix-sport på alle niveauer, hvor herre- og
damespillere konkurrerer på samme hold side om side.
Aktiverer og involverer mange
Når spillet er i gang, kan selv den dygtigste spiller på banen ikke score et point alene.
Spilleren med discen skal stå stille og er afhængig af at aflevere til sine holdkammerater.
Derfor bliver alle elever aktiveret, hvilket gør det oplagt at blande holdene på tværs af køn
og forudsætninger. I denne guide introduceres simple taktiske elementer for forsvar og
angreb, som er tilpasset nye ultimatespillere. Alle kan være med og få udbytte af forløbet.
Samtidig efterlades et rum hvori både dygtige elever og undervisere kan videreudvikle sig
og lære endnu mere om ultimate efter forløbets afslutning.
Fairplay
Ultimate har et stort fokus på fairplay og dømmes af spillerne selv på baggrund af konceptet
“spirit of the game” eller ”spirit” i daglig tale blandt ultimatespillere. Konceptet er med til
at uddelegere ansvaret for en god kamp til eleverne både på og uden for banen. Spirit
beskrives nærmere i guidens afsnit 4 samt i et af teoriafsnittene.

3.2 Faglige mål for idræt på C-niveau i gymnasiet
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Faglige mål for idræt på C-niveau i gymnasiet
Ultimate er en sport i færdighedsområdet “Boldspil” og skiller sig ud ved at der spilles
med en disc i stedet for en bold. De faglige mål for undervisningen i idræt på C-niveau
understøttes af forløbet beskrevet i denne guide. Heriblandt:
Kropsbevidsthed
Kropskontakt er ikke tilladt i ultimate. Samtidig er ultimate en sport, hvor man typisk dækker
hinanden tæt i forsvarsspillet og løber efter den samme disc i angreb. For at undgå kropskontakten i disse situationer stilles store krav til elevernes kropsbevidsthed og -kontrol.
Kasteteknikken skiller sig desuden væsentligt ud fra andre sportsgrene indenfor boldspilsområdet og udfordrer eleven med både sammensatte og isolerede kropsbevægelser.
Udvikling af taktiske og tekniske færdigheder
Eleverne vil opleve at de hurtigt bliver bedre til at kaste og gribe. Lektionsplanen er bygget
op, så den taktiske forståelse kommer til at udfordre de tekniske færdigheder. På den
måde bliver både tekniske og taktiske færdigheder udviklet sideløbende med hinanden.
Eksempelvis vil en større forståelse for angrebsspillet stille højere krav til elevernes formåen
i forsvarsspillet og omvendt. Der vil være en gennemgående progression i forløbet, som
giver eleverne et basalt kendskab til simple taktikker, og repetitioner af øvelserne, der gør
dem komfortable med tekniske aspekter af kasteteknik og løbemønstre.
Forståelse for egne og andres roller i forskellige, idrætsspecifikke samarbejdsrelationer
Ultimate er en sport, som i høj grad lægger fokus på samarbejde. Da spilleren med discen
ikke må løbe, er ultimate en af de få holdsport, hvor man altid skal være minimum to spillere
om at score et point (en kaster og en griber). Rollen som kaster og griber er vidt forskellig
og stiller forskellige krav til den enkelte spiller. Der opstå også rollefordelinger mellem
de spillere, der skal forsøge at gribe discen. Da discen nemt kan blokeres i luften af en
forsvarsspiller, bliver det vigtigt at griberne laver plads til hinanden, så en af dem kan blive
fri. Dette kommer hurtigt til udtryk i småspil og kamp, hvor der ofte i starten er mange tabte
eller blokerede discs, og eleverne vil opleve, at de skal lave plads til hinanden. Det kan
fremhæves i undervisningen, at eleverne i kamp skiftevis skal give andre spillere plads
eller selv være den aktive spiller.
Beherske centrale færdigheder indenfor området “Boldspil”
Forløbet i denne guide lægger vægt på at nå bredt rundt om de centrale færdigheder der
er indenfor sporten. Herunder kaste- og gribeteknikker, løbemønstre og basale taktiske
færdigheder. Efter at have gennemført lektionsplanen skal eleverne:
• Kunne udføre: Baghåndskast, sikre gribninger enten som pandekage- eller krabbegribning og simple løbemønstre i ultimate
• Have prøvet: Forhåndskast, at kaste til en spiller i løb, at spille kamp
• Kende til: Spillets forløb og de grundlæggende regler, at spille uden dommer, en
angrebstaktik og en forsvarstaktik.
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4. Lektionsplan

Introduktion til lektionsplanen
Lektionsplanen til ultimate i idrætstimen er sammensat med henblik på, at du som underviser kan køre et forløb med 8 lektioner. Forløbet er målrettet idræt på C-niveau som
eksamensfag og har en naturlig progression fra lektion til lektion, hvor eleverne igennem
øvelser, småspil og kamp lærer om sporten. Ønsker du blot at introducere ultimate, kan du
nøjes med at bruge de første 4 lektioner som gennemgår grundelementerne og samtidig
dækker hovedområderne fra forløbets læringsmål. De efterfølgende 4 lektioner, bygger
videre på den første del og giver et udvidet kendskab til ultimate samt taktiske færdigheder,
og forbereder eleverne på at gå til eksamen i ultimate. Planen indeholder lektionerne:
Introduktion til ultimate
Lektion 1: Kast og grib
Lektion 2: Kast, grib og løb
Lektion 3: Kast, grib, løb og vendinger
Lektion 4: Angrebsspil og kamp

Koordinering og samspil
Lektion 5: Bevægelse på banen
Lektion 6: Hurtige afleveringer
Lektion 7: Forsvarsspil
Lektion 8: Afslutning og evaluering

Tabellen herunder kan bruges til at tilrettelægge et afkortet forløb hvor man vil fokusere på
bestemte aspekter af sporten.
Oversigt over færdigheder og progressionen igennem forløbet.
Fundamentale
Kast Grib Løb

Videregående
Timing
Samarbejde

Taktiske
Forsvar Angreb

Spil
Kamp

Lektion 1
Lektion 2
Lektion 3
Lektion 4
Lektion 5
Lektion 6
Lektion 7
Lektion 8
Rød = Primært fokus | Lyserød = Indirekte fokus
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Lektionerne findes også på DFSU’s hjemmeside, hvor de illustreres med animationer og
video. Lektionsplanen er opbygget, så eleverne får repeteret de fundamentale færdigheder
kast, gribninger og simple løb. Eleverne vil også stifte bekendtskab med videregående
færdigheder såsom samarbejde og timing samt taktiske færdigheder indenfor forsvarsog angrebsspil. Ultimate har mange forskellige facetter, og alle kan ikke gennemgås på 8
lektioner. I lektionsplanen fokuseres der på de fundamentale færdigheder og på angrebsspil.
Forsvar og opdækning er ikke et centralt element i forløbet, da det er designet til, at eleverne
skal have en succesoplevelse med angrebsspillet.

Lektionernes sammensætning
Alle lektionerne er sammensat af:
• Introduktion: En kort beskrivelse af lektionens fokus og et forslag til en opvarmningsøvelse som involverer en disc
• Øvelser: En til tre øvelser som passer til lektionens fokus og træner deltagernes
ultimatefærdigheder
• Kamp eller småspil: Hver lektion afsluttes med en ultimatekamp eller et småspil,
hvor to hold spiller mod hinanden
• Teori: Nederst i hver lektion står hvilket teoriafsnit der anbefales som lektie til den
efterfølgende lektion. Til den første lektion anbefales teoriafsnit 1.
Øvelserne tager udgangspunkt i en højrehåndet spiller, hvorfor der skrives, at et kast mod
højre side af banen skal være et forhåndskast, og et kast mod venstre side af banen er et
baghåndskast. Dette vil være modsat for en venstrehåndet spiller.

Fokus på anvendelige færdigheder i ultimate
Når forløbet på 8 lektioner er gennemført vil eleverne have været igennem:
•
•
•
•
•
•
•

To forskellige kasteteknikker: Forhånd og baghånd
To forskellige gribeteknikker: Pandekagegribning og krabbegribning
Simple løbemønstre
Kastefinter
En angrebstaktik: Stak
En forsvarstaktik: Personopdækning
Regler: Seks grundlæggende regler for at kunne spille ultimate: Ingen kropskontakt,
ingen løb med discen, nøl (10-sekundersreglen), discbesiddelse (turnover), inde/ude
og scoring

4.1 Lektion 1: Kast og grib
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Lektion 1: Kast og grib
I denne lektion introduceres de to grundlæggende kast med en disc, forhånd og baghånd.
Efter at have kastet begge kast skal eleverne lave en øvelse hvor de kaster til en person i
løb. Til sidst spilles et spil hvor det gælder om at have discen og gennemføre så mange
afleveringer som muligt.
Lektions fokus er:
• Flade kast med baghånd og forhånd
• Sikre gribninger
Før lektionen læser eleverne teoriafsnit 1: Introduktion til ultimate
Opvarmning med disc — Løb i par. Spillerne løber i par rundt om banen og kaster en

disc til hinanden. Løb kan varieres således at der løbes forlæns, sidelæns, baglæns,
gadedrengehop og krydsløb, samt kombineres med andre øvelser.

Efter opvarmningen er vi klar til at begynde med det første kast, baghånd. Baghånden er
det kast med en disc som de fleste typisk har prøvet før, og det er ofte den mest naturlige
måde at kaste en disc for nye spillere. Det er vigtigt at eleverne fra start introduceres til
en sikker måde at gribe discen på. Den sikreste gribeteknik, som bør bruges, når der
er mulighed for det, er "pandekagegribningen", som introduceres herunder. De andre
gribeteknikker introduceres i lektion 2.
Gribeteknik — Pandekagegribninger. Pandekagegribning er en gribeteknik, hvor discen

gribes med to hænder. Den ene hånd er over discen, og den anden hånd er under
discen. Begge hænder har håndfladen rettet mod discen.

Kapitel 4. Lektionsplan
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Øvelse 1 — Baghåndskast. Når man skal kaste et baghåndskast med en ultimate disc

er der tre ting at huske:
• Grebet på discen
• Hvordan man står
• Selve kastebevægelsen
Spillerne introduceres først til grebet på discen og orienteringen af kroppen. De skal
stå med siden til kasteretningen som vist på figurerne herunder. En højrehåndet har
højre skulder pegende i kasteretningen, og en venstrehåndet har venstre skulder i
kasteretningen.
Sådan holder man discen til et baghåndskast

Discen holdes så den ligger Tommelfingeren lægges oven De resterende fingre bøjes
diagonalt i håndfladen
på discen
rundt om kanten på discen

Sådan kaster man et baghåndskast

Discen holdes foran kroppen
med bøjet håndled

Kasteren står med siden til
kasteretningen

Discen bevæges på en lige
linje foran kroppen og kastes

Til øvelsen stiller 2 spillere sig 8-10 meters afstand og kaster baghåndskast til hinanden.
Der fokuseres på at, spillerne kaster discen, så den flyver fladt og lige i luften.
I den næste øvelse skal eleverne prøve at kaste forhåndskast. Forhåndskastet med en
disc er typisk lidt sværere og mindre naturligt end baghåndskastet. Det er tydeligt når en
ny spiller rammer den rigtige teknik i forhånd, og så er det ofte lidt sejere at kaste forhånd
end baghånd.

4.1 Lektion 1: Kast og grib
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Øvelse 2 — Forhåndskast. Når man skal kaste et forhåndskast med en disc, er der tre

ting at huske:
• Grebet på discen
• Hvordan man står
• Selve kastebevægelsen
Spillerne introduceres først til grebet på discen og orientering af kroppen, så de står
med front mod kasteretningen som vist på figurerne herunder.
Sådan holder man discen til et forhåndskast

Form en "pistol"med
kastehånden. Discen placeres
oven på hånden (a) og drejes
væk fra kroppen (b)

Pegefinger og langefinger
rører ved discens kant på
undersiden af discen

Tommelfingeren lægges oven
på discen, og man kan støtte
discen på ydersiden med
ringefinger og lillefinger.

Sådan kaster man et forhåndskast

Kasteren står med front imod Discen føres i kasteretningen
kasteretningen og discen på mens håndleddet bøjes lidt
siden af kroppen.
tilbage

Discen slippes med et svirp
fra håndleddet

Til øvelsen stiller 2 spillere sig 6-10 meters afstand og kaster forhåndskast til hinanden.
Der fokuseres på at spillerne kaster discen så den flyver fladt og lige i luften. Spillerne
kan med fordel igen mindes om gribeteknikken "Pandekagegribning".
Efter at have prøvet både baghånds- og forhåndskast skal eleverne prøve deres første
rigtige ultimateøvelse, hvor man skal kaste til en løber. Løberen laver et meget simpelt løb
ligefrem, og drejer derefter 90 grader.

Kapitel 4. Lektionsplan
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Forklaring af figurer på øvelsestegning

Øvelse 3 — T-shirt cut.

Tid

Deltagere

Niveau

15 min

4-8

Let

Spillerne deles ind i grupper af 4-8 personer. Alle har en disc bortset fra den første løber.
Spillerne står på en række og der sættes en kegle 10 meter foran rækken. Den forreste
i rækken løber ud til keglen og drejer 90 grader til højre eller venstre og modtager et
kast fra den næste person i rækken. Når en spiller har kastet bliver vedkommende den
næste til at løbe. Når man har grebet discen, går man tilbage i rækken. Der fokuseres
på, at kastet skal ramme lidt foran løberen, så personen kan blive ved med at løbe, indtil
discen er grebet. I ultimate kaldes et løb med en vending også for et "cut".
T-shirt cut

Den forreste i rækken løber Løberen drejer 90 grader til en Løberen griber discen og
side, og kasteren kaster
frem mod keglen.
kasteren er den næste løber.
discen.

I øvelsen skal kasteren vælge det rigtige kast, enten baghånd eller forhånd. Hvilket der
er det rigtige afhænger af, hvilken side løberen løber til. Hvis løberen løber til højre, skal
kasteren kaste forhånd, og hvis løberen løber til venstre, skal kasteren kaste baghånd.
Dette gælder for en højrehåndet, og er modsat for en venstrehåndet.
Progression
Det tilføjes, at løberen skal kigge over den ene skulder for at indikere, at løberen vil
løbe til den side, hvor der kigges. Dette er en del af den ikke-verbale kommunikation på
banen og hjælper kasteren til at time sit kast bedre.
Lektionen afsluttes med at eleverne skal spille possession mod hinanden. Til dette spil
introduceres enkelte regler fra ultimate.

4.1 Lektion 1: Kast og grib
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Småspil/kamp — Possession - hold discen i egne rækker. Spillerne deles i hold af 4

eller 5 spillere per hold. To hold spiller mod hinanden på en bane der er 10 x 10 meter.
Det gælder om at gennemføre flest afleveringer i træk. Der spilles med følgende regler:
• Man må ikke have kropskontakt med en modspiller
• Man må ikke løbe med discen, når man har den.
• Spilleren med discen må gerne pivotere på et ben (ligesom i basketball)
Det forsvarende hold får discen, hvis det angribende hold ikke gennemfører en aflevering.
En aflevering er ikke gennemført hvis:
• Discen rammer jorden, inden den gribes
• Discen gribes uden for banen
• Discen gribes eller blokeres af en modspiller
Det kan indføres, at et hold får et point, hvis det gennemfører 5, 8 eller 10 afleveringer i
træk.
Til næste lektion læses teoriafsnit 2: Regler

Kapitel 4. Lektionsplan
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4.2

Lektion 2: Kast, grib og løb
I lektion 2 fortsættes fokus på de to kast, baghånd og forhånd, og der laves to øvelser,
hvor man prøver at gribe discen, imens man løber henholdsvis imod og væk fra kasteren.
I løbeøvelserne skal løberen lave en vending, som i ultimate også kaldes for et "cut". I
slutningen af lektionen spilles der kamp med en enkelt målzone.
Lektions fokus er:
•
•
•
•

Flade kast med baghånd og forhånd
Sikre gribninger med to hænder
Kast til en modtager i løb
Simple løbemønstre (cuts)

Opvarmning med disc — Ståtrold. Der leges ståtrold på et afgrænset område. Eleverne

har 3 til 5 discs på banen, som giver helle, når man holder dem. Man må ikke løbe med
discen og skal hjælpe sine medspillere ved at kaste til dem, så de kan få helle, når der
kommer en fanger tæt på. Det kan tilføjes, at man i stedet for at blive ståtrold skal lave
10 gentagelser af en fysisk øvelse (armstrækkere, mavebøjninger, ...)
Efter opvarmningen starter eleverne med kastetræning af både forhånds- og baghåndskast.
Eleverne vælger selv det kast de vil lave fra gang til gang. Der introduceres en ny gribeteknik,
som er beregnet til at gribe høje og lave kast.
Gribeteknik — Krabbegribning. Krabbegribning er en gribeteknik, hvor discen gribes

med to hænder. Begge hænder tager fat i discens kant for at gribe discen. Hvis kastet
er højt, vender griberens håndryg opad. Hvis kastet er lavt, vender griberens håndryg
nedad. I denne lektion fokuseres på krabbegribning, men pandekagegribning fra sidste
lektion kan nævnes.

4.2 Lektion 2: Kast, grib og løb
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Øvelse 1 — Kastetræning: Baghånd og forhåndskast. Kastetræning hvor der kastets

både forhånds- og baghåndskast. Der fokuseres på at lave flade og lige kast samt sikre
gribninger med to hænder.
Efter kastetræningen skal eleverne prøve at løbe imod kasteren og gribe discen. Det er
første gang eleverne introduceres til skarpe vendinger, og det kan forklares at vendingerne
bruges til at slippe væk fra sin opdækker i en kamp.
Forklaring af figurer på øvelsestegning

Øvelse 2 — Modløb.

Tid

Deltagere

Niveau

15 min

4-10

Let

To rækker står overfor hinanden med 10 meters afstand. Alle har en disc, borset fra
den første løber. Vi kalder de to rækker for henholdsvis A og B. Den forreste i række
A løber skråt bagud, laver et cut og løber derefter skråt frem og modtager et kast fra
den forreste spiller i række B. Løberen fra række A stiller sig bagerst i række B. Efter
at have kastet løber spilleren fra række B til et kast fra række A. Øvelsen laves først
med baghåndskast, hvor spillerne løber til deres højre side fra rækken og derefter med
forhåndskast, hvor spillerne løber til deres venstre side fra rækken.
Modløb

Den første løber starter sit løb
skråt tilbage

Løberen vender og løber
fremad mod kasteren som
kaster discen

Løberen griber discen og
kasteren er den nye løber

I den næste øvelse skal eleverne prøve at gribe discen, imens de løber væk fra kasteren
på en skrå linje. Dette kaldes i ultimate at gribe discen i medløb, da spillerne løber ”med”
discens retning, når den bliver kastet.
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Øvelse 3 — Medløb.

Tid

Deltagere

Niveau

15 min

4-10

Let

To rækker står ved siden af hinanden med 10 meters afstand. Alle har en disc borset
fra den forreste løber. Vi kalder de to rækker for henholdsvis A og B. Den forreste spiller
i række A løber først to skridt imod række B og skifter så retning mod et punkt cirka 10
meter foran række B. Den forreste spiller i række B kaster en disc til løberen. Kasteren
skal sigte lidt foran løberen. Kasteren er den næste løber og laver et lignende løb mod
den anden række. En løber, der har gennemført sit løb, stiller sig bagerst i den modsatte
række af, hvor vedkommende startede.
Medløb

Den første spiller løber 2 skridt Kasteren kaster discen foran
ind i banen og drejer skråt
løberen
fremad

Løberen griber discen, og
kasteren er den nye løber

Lektionen afsluttes ved at eleverne skal spille hotbox mod hinanden. Det er første gang,
eleverne introduceres til en målzone.
Småspil/kamp — Hotbox. En bane på ca. 15 x 15 meter sættes op med en målzone

på ca. 2 x 2 meter i midten. Gruppen deles i hold af 4 til 5 personer og spiller mod
hinanden. Man scorer point ved at gribe discen i målzonen. Når der er scoret, beholder
man discen. Discen skal dog spilles ud af målzonen igen, inden der kan gøres et nyt
forsøg på at score. Man må som forsvarsspiller ikke blive stående i målzonen. Spillerne
opfordres til at lave personopdækning, hvor man dækker én person hele tiden. Der
spilles med de 6 grundlæggende regler:
•
•
•
•
•
•

Ingen kropskontakt
Igen løb med discen
Nøl: 10 sekunders reglen
Skift af discbesiddelse (turnover)
Inde og ude
Scoring

Til næste lektion læses teoriafsnit 3: Spirit of the game

4.3 Lektion 3: Kast, grib, løb og vendinger
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Lektion 3: Kast, grib, løb og vendinger
I lektion 3 introduceres flere løb med vendinger, og eleverne skal prøve at kaste, når der
står en opdækker foran dem. Lektionen afsluttes med at der spilles kamp.
Lektions fokus er:
•
•
•
•

Flade kast med baghånd og forhånd
Sikre gribninger med to hænder
Kast til en modtager i løb
Forskellige løbemønstre (cuts)

Opvarmning med disc — Discathon. Eleverne kaster discen rundt på en forhindringsba-

ne bestående af fodboldmål, træer og lignende. Alle har en disc, som kastes, hvorefter
eleverne løber hen til der hvor discen lander og kaster igen, indtil de har været hele
banen rundt. Eleverne kan inddeles i grupper på 2-3 personer, som skiftes til at kaste,
og som løber sammen. Banen kan improviseres, så der både er korte og lange kast.
Gribeteknik — Sikre gribninger. Gribeteknikkerne som er gennemgået i de foregående

lektioner gengives kort med fokus på at vælge den rigtige teknik i en given situation.

I den første øvelse skal eleverne spille smørklat i grupper af 3 personer. To elever kaster
en disc frem og tilbage, mens den tredje bliver introduceret som personopdækning på
kasteren, dette kaldes en markør. Det er vigtigt, at markøren (smørklatten) i starten ikke er
alt for intens, indtil eleverne har prøvet et par kast hver. Eleverne kan med fordel inddeles i
grupper efter niveau. I øvelsen skal kasterne fokusere på, at de ikke må gå eller løbe med
discen. Derfor skal kasteren have en fod som altid står det samme sted. Denne fod kaldes
i ultimate for spillerens pivoteringsfod. Man må pivotere til siden for at lave et kast forbi
markøren. For en højrehåndet er det altid venstre fod der pivoteres om, og omvendt højre
fod for en venstrehåndet.
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Forklaring af figurer på øvelsestegning

Øvelse 1 — Smørklat.

Tid

Deltagere

Niveau

10 min

3

Let

En kaster og en modtager står overfor hinanden med 8-10 meters mellemrum. En markør
(smørklat) forsøger at blokere kastet i mellem de to. Markøren skal stå højst 3 meter fra
kasteren og ideelt noget tættere på. Dog skal der minimum være en discbredde imellem
markøren og kasteren. Når discen er blevet kastet, løber markøren over til griberen og
skal igen forsøge at blokere kastet. Den nye kaster, som netop har grebet discen, skal
give markøren tid til at komme på plads, inden der kastes igen. Efter 5 kast bytter man,
så en ny spiller bliver markør.
Smørklat

To spillere står over for
hinanden med en markør i
midten

Når discen er kastet følger
markøren efter

Discen kastes tilbage og
markøren følger med igen

Progression
Markøren skifter ud efter hvert kast, så det er spilleren, der lige har kastet, som skal
være den næste markør. Når kasteren har lavet sit kast, skal vedkommende altså løbe
efter discen for at være markør. Rotationen for den enkelte spiller i øvelsen bliver derfor:
Markør, griber, kaster. Med denne rotation i øvelsen vil alle spillere få pulsen lidt mere
op, og man træner samtidig at man skal bevæge sig, så snart man har kastet discen.
I den næste øvelse skal eleverne prøve at lave et løb med en 180 graders vending. Dette
kan være nødvendigt i en ultimatekamp, hvis forsvarsspilleren har sørget for, at man ikke
er blevet fri på sit første løb. Hvis kasteren kan se at en medspiller ikke bliver fri på sit løb,
kan kasteren lave en kastefinte, som indikerer, at løberen skal skifte retning. I ultimate
bruger kasteren ofte en kastefinte (som også kaldes et ”fake”) til at vise en løber, at de
ikke får en aflevering og derfor skal skifte retning.

4.3 Lektion 3: Kast, grib, løb og vendinger
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Øvelse 2 — T-shirt cut med vending.

Tid

Deltagere

Niveau

15 min

4-8

Let øvet

Alle spillerne står på en række og der sættes en kegle 10 meter foran rækken. Den
forreste løber ud til keglen og drejer 90 grader til højre eller venstre. Når vedkommende
er drejet til den ene side laver kasteren en kastefinte. Løberen vender nu 180 grader og
modtager et kast i den modsatte side af det oprindelige løb. Når en spiller har kastet bliver
vedkommende den næste til at løbe. Når spilleren har grebet discen, går vedkommende
tilbage i rækken. Der fokuseres på, at kastet skal ramme lidt foran løberen.
T-shirt cut med vending

Den forreste spiller løber mod Kasteren laver en kastefinte,
keglen og drejer til en side
og løbere vender 180 grader

Løberen modtager discen i
modsatte side af sit
oprindelige løb

Progression
Der kan sættes en forsvarsspiller til at være opdækker på kasteren. Forsvarsspilleren
skal stå lige foran kasteren, som derfor skal træde lidt til siden for at lave sit kast. Med
en forsvarsspiller bliver rotationen for den enkelte spiller i øvelsen: Opdækker, kaster,
løber.
I den sidste øvelse skal eleverne prøve at lave nogle lidt længere løb, før de laver deres
vending. De lange løb i en kamp er typisk et angreb mod modstanderens målzone. Hvis
man angriber modstanderens målzone, og man ikke får discen, er det vigtigt, at man
vender om og løber tilbage mod discen, præcis som det trænes i øvelsen.
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Øvelse 3 — Dybt modløb.

Tid

Deltagere

Niveau

15 min

4-8

Let øvet

To rækker står ved siden af hinanden med 10 meters afstand. Vi kalder rækkerne A og
B. Kasterne står i række A og løberne i række B. Der laves en 2x2 meter målzone 10
meter foran kasterne. Den forreste spiller i række B løber langt i en lige linje og holder
øje med kasteren i række A. Efter cirka 20 meters løb laver løberen en skarp vending
og løber mod den lille målzone. Løberen modtager discen i modløb og prøver at gribe
den i målzonen. Når man har kastet, går man over i løberækken, og når man som løber
har grebet discen, går man over i kasterækken. Øvelsen laves både med forhånds- og
baghåndskast.
Langt løb med vending - 1 målzone

Den første løber løber 20
meter frem og vender

Løberen løber mod den lille Næste løber gentager samme
målzone og griber discen
løb og kasteren skifter række

Progression
Efter nogle runder laves en ekstra målzone cirka 25-30 meter foran kasterne. Discen
kan nu også kastes efter den fjerne målzone. I det tilfælde kasteren ikke kan eller vil
lave det lange kast, laver kasteren en kastefinte. Kastefinten er signalet til løberen om
at vedkommende skal skifte retning, og der skal så løbes direkte mod målzonen tættest
på kasteren. Dette sætter højere krav til kommunikationen mellem kaster og løber.
Langt løb med vending - 2 målzoner

Den første løber løber 20
meter frem og vender

Løberen vælger en målzone
at løbe til og griber discen

Næste løber starter og
kasteren skifter række

4.3 Lektion 3: Kast, grib, løb og vendinger
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Lektionen afsluttes med at eleverne skal spille kamp. Det er vigtigt at introducere de
grundlæggende regler inden kampen startes. De grundlæggende regler blev introduceret i
teoriafsnit 2. Det er også vigtigt at introducere eleverne til Spirit of the Game fra teoriafsnit
3.
Småspil/kamp — Kamp. 5 mod 5 kamp på en bane en ultimatebane. Man starter et

point med et udkast. Der fokuseres på de grundlæggende regler:
•
•
•
•
•
•

Ingen kropskontakt
Igen løb med discen
Nøl: 10 sekunders reglen
Skift af discbesiddelse (turnover)
Inde og ude
Scoring

I ultimate spiller holdet som er i forsvar oftest personopdækning, hvilket også kendes
som mandsopdækning fra andre sportsgrene. Eleverne kan med fordel opfordres til at
prøve dette allerede nu, da det er et fokuspunkt senere i forløbet.
Til næste lektion læses teoriafsnit 4: Angrebstaktik - Stak
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4.4

Lektion 4: Angrebsspil og kamp
Denne lektion sammenfatter de første 3 lektioner ved kort at introducere en angrebstaktik
og bruge den resterende tid på at spille kamp. Eleverne har indtil nu prøvet forskellige løb,
hvilket nu skal sættes sammen i en masse kamptræning. Angrebstaktikken introduceres
for at introducere samarbejdet på banen og skabe lidt struktur på spillet.
Lektions fokus er:
• Angrebstaktikken stak
• Kamp
Opvarmning med disc — Vend disc. På et afgrænset område lægges 10 discs med

henholdsvis top og bund i vejret. Eleverne deles op i to hold. Det ene hold skal forsøge
at få alle discs til at vende med toppen opad. Det andet hold skal forsøge at vende alle
disc med bunden opad. Alle spillere må bevæge sig frit rundt på banen hele tiden. For
at undgå at spillerne holder vagt ved en bestemt disc, må den samme spiller aldrig
vende den samme disc to gange i træk. Der kan spilles på flere baner, og antallet af
discs per bane kan justeres.
Formålet med angrebstaktikken ”stak” er, at man i kamp altid skaber plads, som løberne
kan løbe på. Stakken placeres således, at den deler banen i to lige store dele på hver side
af stakken som vist på figuren herunder.

Angrebstaktikken stak opstillet på en ultimatebane

Når man spiller stak er det vigtigt, at løberne ikke stopper op og stiller sig ved siden
af stakken, men at man altid kun står stille, hvis man har discen, eller hvis man står
inde i stakken. Det kræver meget disciplin og kan være svært for selv rutinerede hold at
overholde. I denne øvelse træner spillerne det første løb fra stakken. I ultimate er stak
en angrebstaktik, som primært bruges, når forsvaret spiller personopdækning hvor hver
forsvarsspiller dækker en bestemt angrebsspiller. Det bør eleverne derfor opfordres til,
således at en forsvarsspiller dækker den samme angrebspiller i løbet af et helt point.
Forklaring af figurer på øvelsestegning
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Øvelse 1 — Stak.

Tid

Deltagere

Niveau

15 min

5-7

Let

Den ene spiller har discen, og de andre står i en række foran kasteren. Rækken kaldes i
ultimate for en "stak". Stakken deler banen i to lige store halvdele, og spillerne i stakken
har ansigtet vendt mod spilleren med discen. Spilleren der står længst væk fra kasteren
laver et løb skråt bagud og derefter skråt frem mod kasteren og modtager discen i
modløb. Spilleren, der lige har kastet, går ind forrest i stakken, og griberen bliver den
nye kaster.
Stak

Stakken står 5-8 meter foran
kasteren. Den bagerste i
stakken starter sit løb.

Løberen griber discen i den
ene side. Kasteren går op
forrest i stakken.

Den første løber bliver til
kaster, og den bagerste i
stakken er klar til at løbe

Efter øvelsen spilles en miniturnering. Efter hver kamp bytter holdene modstandere, så
vinderen af en kamp spiller mod vinderen af en anden.
Småspil/kamp — Miniturnering. Eleverne deles op i hold på 6-7 spillere og spiller kamp

med 5 mod 5 på banen. Der er altså et par udskiftere på hvert hold. Der fokuseres på,
at det angribende hold starter i en stak efter hvert udkast. Det forventes ikke at stakken
holdes hele pointet til at starte med. Det forsvarende hold laver personopdækning.
Eleverne mindes om de grundlæggende regler herunder, samt spirit of the game, da
der spilles uden dommer:
•
•
•
•
•
•

Ingen kropskontakt
Igen løb med discen
Nøl: 10 sekunders reglen
Skift af discbesiddelse (turnover)
Inde og ude
Scoring

Til næste lektion læses teoriafsnit 5: Ultimate i Danmark. Dette teoriafsnit er ikke
direkte relateret til øvelserne i næste lektion, men lægger op til en diskussion med eleverne
om foreningslivet i Danmark.
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4.5

Lektion 5: Bevægelse på banen
I denne lektion skal eleverne igen fokusere på deres kasteteknik i mindre grupper med
en øvelse, hvor man griber og kaster discen umiddelbart efter hinanden. Herefter skal
eleverne arbejde videre med angrebstaktikken stak, som blev introduceret i den foregående
lektion. Øvelserne i denne lektion er målrettet, at eleverne har mindre ventetid i øvelserne
og i højere grad skal være opmærksomme på, hvornår de skal bevæge sig.
Lektions fokus er:
• Bevægelse for hinanden
• Timing af løb
• Angrebsspil
Opvarmning med disc — Fangeleg. Eleverne spiller fangeleg på en bane, hvor en fanger

skal prøve at fange personen som har discen. Discen må afleveres i mellem alle spillere
på banen og personen som har discen må ikke løbe med den. Derfor skal afleveringer
ske hurtigt, så fangeren ikke kan nå hen til personen som har discen. Hvis fangeren
lykkes med at fange personen med discen bliver denne person den nye fanger. Hvis
discen tabes eller kastes ud af banen bliver kasteren den nye fanger.
For at alle kan se hvem der er fanger, kan fangeren have en overtrækstrøje i den
ene hånd. Rollen som fanger skifter hurtigt, hvorfor fangeren ikke behøver at tage
overtrækstrøjen på. Der kan spilles på flere baner samtidigt, og der kan tilføjes flere
discs eller flere fangere på banen. Allerede ved 2 discs på en bane bliver legen mere
kompliceret (og sjov).
Inden løbeøvelserne varmer eleverne deres kast op og fokuserer på at gribe discen med
to hænder i en pandekage eller krabbegribning.
Øvelse 1 — Kastetræning. Eleverne er i grupper af 2-3 spillere og kaster flade forhånds-

og baghåndskast til hinanden.
I den første øvelse træner eleverne at kaste discen umiddelbart efter de har grebet den
uden at løbe eller gå med discen. Eleverne kan arbejde på deres timing, så de er klar til
at modtage discen, lige så snart kasteren har grebet discen. Det er vigtigt i ultimate, at
spillerne timer både deres kast og deres løb i forhold til deres medspillere.
Forklaring af figurer på øvelsestegning
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Øvelse 2 — Medløb i boks.

Tid

Deltagere

Niveau

15 min

5

Let øvet

Fire kegler sættes op i et kvadrat med en sidelængde på 10-12 meter, og en femte
kegle placeres i midten. 4 spillere fordeler sig på de fire hjørnekegler, og spilleren der
starter med discen står lidt udenfor boksen i nærheden af et af hjørnerne. Spilleren fra
nærmeste hjørne laver et løb ind mod keglen i midten og skifter retning mod den næste
hjørnekegle hvor spilleren modtager discen i medløb. Spilleren fra den kegle discen er
grebet ved løber ind mod midten og skråt ud mod den næste kegle og modtager discen.
Discen bevæger sig på den måde rundt om boksen. Det er en god ide, at spillerne, der
venter på at løbe, står på indersiden af boksen, så der er mere plads til at kaste discen
udenom boksen. Øvelsen laves både med baghåndskast hvor discen bevæger sig med
uret rundt om keglen, og med forhåndskast hvor den bevæger sig mod uret.
Medløb i boks

Løberen ved keglen nærmest Løberen modtager discen
Øvelsen fortsætter rundt om
kasteren laver et løb ind mod udenfor boksen og spilleren
banen
midten og skråt ud til siden ved nærmeste kegle starter sit
løb

Progression
Når spillerne har prøvet at løbe både den ene og den anden vej rundt, kan man tillade,
at løberen selv vælger, om vedkommende vil løbe til højre eller venstre ved midterkeglen.
På den måde skal både kasteren og de spillere som venter være ekstra vågne.
I den næste øvelse skal eleverne arbejde videre med angrebstaktikken stak, som blev
introduceret i lektion 4. Øvelsen aktiverer alle deltagere på en gang, og det er derfor vigtigt at
alle er opmærksomme på bevægelsen på banen hele tiden. I starten vil mange nok opleve
øvelsen som værende ret rodet, men allerede efter et par minutter vil eleverne begynde at
se et mønster og kunne følge hinanden rundet på banen. Øvelsen tager udgangspunkt i
stak-taktikken, dog med den væsentlige forskel at der ikke er én fast spilretning, som der
ellers vil være i en kamp.
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Øvelse 3 — Dynamisk stak.

Tid

Deltagere

Niveau

15 min

5-7

Øvet

Spillerne befinder sig i et område på cirka 15 x 15 meter markeret med kegler. En af
spillerne har en disc, og resten stiller sig i en stak, så de deler banen op i to lige store
dele. Spilleren med discen kan kaste til begge sider af stakken. Spilleren bagerst i
stakken laver et løb ud til en af siderne og modtager discen. Herefter løber kasteren op
forrest i stakken, som flytter sig, så de igen står med samme afstand foran personen
med discen, og stakken deler banen i to lige store dele. Derefter løber den nye bagerste
spiller i stakken ud til en af siderne og modtager discen.
I øvelsen er der ikke en fast spilretning, som der er, når man spiller kamp. I øvelsen
vil stakken derfor rotere og bevæge sig meget mere, end den vil gøre på banen i en
kamp. I en kamp vil stakken altid stå imellem kasteren med discen, og den målzone
som holdet skal score i.
Dynamisk stak

Stakken deler banen i to lige Kasteren bliver den forreste i Den bagerste spiller i stakken
store dele. Den bagerste stakken som flytter sig og igen løber og får discen. Herefter
spiller i stakken løber og får
skal stakken igen flytte sig
deler banen i to
discen

Målet er at øve sig i, at stakken flytter sig, når discen bliver kastet. Det træner også
disciplinen, som kræves, når alle angrebsspillerne skal hjælpe hinanden med at lave
plads på banen.
Lektionen afsluttes med at eleverne skal spille kamp.
Småspil/kamp — 5 mod 5 kamp. Eleverne inddeles i hold på 6-7 spillere og spiller 5

mod 5 kamp. Det hold, som er i angreb, skal fokusere på at spille stak, og holdet i
forsvar skal fokusere på at spille personopdækning. Inden hvert point aftales det internt
på holdet, hvem der starter som kaster og hvem der skal lave det første løb. Dette går
på omgang, så alle kan teste øvelserne i en kampsituation.
Til næste lektion læses teoriafsnit 6: Interviews med ultimatespillere. Dette teoriafsnit
relaterer ikke direkte til øvelserne i næste lektion, men indeholder historier fra ultimatespillere, der er startet med ultimate i gymnasiet. Afsnittet kan derfor bruges som motivation for
eleverne, der muligvis kan relatere til de præsenterede spillere.
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Lektion 6: Hurtige afleveringer
I denne lektion skal eleverne arbejde med at lave et kast, hurtigt efter at de selv har grebet
discen. Samarbejde og timing bliver derfor meget vigtigt, da eleverne skal være klar og
befinde sig i den rigtige position til at modtage discen på det rigtige tidspunkt. I øvelserne
vil eleverne opleve, at de skal være klar til at lave deres løb, og at der er mindre ventetid i
mellem deres aktiviteter.
Lektions fokus er:
• Gribning og kast hurtigt efter hinanden
• Timing af løb og fortsættelsesløb
• Skabe plads på banen
Opvarmning med disc — Fægtning. Eleverne har hver en disc liggende fladt i hånden

med toppen af discen vendt ned mod håndfladen. De skal nu forsøge at slå discen ud
af de andres hænder uden selv at tabe sin disc. Det tæller også som en tabt disc, hvis
man tager fat i kanten af discen, så den ikke længere ligger på en flad hånd. Det kan
indføres, at man har 3 liv, så man først er ude, når man har tabt sin disc tre gange eller
at man skal lave 5 styrkeøvelser inden man er med igen.
I den første øvelse skal eleverne spille smørklat. De træner både at lave kastefinter for at
snyde smørklatten, og samtidig skal de ofte skifte greb på discen, så de kan kaste både
forhånd og baghånd. Smørklatten kan i løbet af øvelsen forsøge at gøre det sværere for
kasteren at kaste forbi sig.
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Forklaring af figurer på øvelsestegning

Øvelse 1 — Smørklat.

Tid

Deltagere

Niveau

10 min

3

Let

En kaster og en modtager står overfor hinanden med 8-10 meters mellemrum. En markør
(smørklat) forsøger at blokere kastet i mellem de to. Markøren skal stå højst 3 meter fra
kasteren og ideelt noget tættere på. Dog skal der minimum være en discbredde imellem
markøren og kasteren. Når discen er blevet kastet, løber markøren over til griberen og
skal igen forsøge at blokere kastet. Den nye kaster, som netop har grebet discen, skal
give markøren tid til at komme på plads, inden der kastes igen. Efter 5 kast bytter man,
så en ny spiller bliver markør.
Smørklat

To spillere står over for
hinanden med en markør i
midten

Når discen er kastet følger
markøren efter

Discen kastes tilbage og
markøren følger med igen

Progression
Markøren skifter ud efter hvert kast, så det er spilleren, der lige har kastet, som skal
være den næste markør. Når kasteren har lavet sit kast, skal vedkommende altså løbe
efter discen for at være markør. Rotationen for den enkelte spiller i øvelsen bliver derfor:
Markør, griber, kaster. Med denne rotation i øvelsen vil alle spillere få pulsen lidt mere
op, og man træner samtidig at man skal bevæge sig, så snart man har kastet discen.
I den næste øvelse træner eleverne at give plads til hinanden og at time deres løb til
holdkammeraternes gribninger. Ofte når nye spillere spiller kamp forsøger alle at løbe og
få discen på samme tid. Det er meget uhensigtsmæssigt, da der vil være mange angrebsog forsvarspillere i bevægelse på samme tid, hvilket kan gøre det svært for kasteren at
lave en god aflevering.
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Øvelse 2 — Karrusellen.

Tid

Deltagere

Niveau

15 min

4-8

Øvet

Alle spillere står i en lille cirkel rundt om en kegle, undtagen kasteren som står 5 meter
uden for cirklen. En ad gangen og efter tur løber spillerne ud fra keglen og modtager
discen, som bliver kastet ud foran modtageren. Når man har kastet discen, løber man
tilbage til cirklen og venter på, at det igen bliver ens tur til at løbe ud og modtage discen.
Discen bevæger sig i en cirkel udenom keglen. Øvelsen laves både med baghåndskast,
hvor discen bevæger sig med uret rundt om keglen, og forhånd hvor den bevæger sig
mod uret.
Karusselen

Kasteren står uden for cirklen, Den første kaster returnerer til Kaster nummer 2 returnerer
og den første løber starter sit
cirklen, og næste løber
og næste løber starter.
løb og får discen
kommer ud af cirklen
Øvelsen forsætter rundt i
cirklen.

I øvelsen skal spillerne lave en hurtig aflevering lige efter selv at have grebet discen.
Det er vigtigt at man som løber timer sit løb rigtigt, så man er i position til at modtage
discen, lige så snart kasteren er klar til at lave sit kast.
Progression
Det tilføjes, at kasteren kan lave en kastefinte, som betyder at øvelsen skifter retning.
Den løber, som ser kastefinten, får altså ikke discen, og skal returnere til cirklen. Løberen
på den anden side af kasteren skal i stedet løbe ud, og øvelsen fortsætter i den nye
retning, indtil der skiftes retning igen.
I den sidste øvelse skal eleverne kaste medløbskast og igen fokusere på at kaste og gribe
discen i hurtig rækkefølge. De hurtige kast kan være et vigtigt værktøj i en ultimatekamp,
da en angrebsspiller ofte ikke er fri til at modtage en aflevering i længere tid ad gangen.
Omvendt kan det også være vigtigt som kaster at vente lidt med at kaste discen for at holde
ro på spillet og have overblik på banen. Disse overvejelser vil eleverne opleve mange gange
i løbet af en kamp, og man ser hurtigt resultatet af sin beslutninger. Resultatet kan være
en gennemført aflevering, en mistet discbesiddelse eller måske endda en scoring.
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Øvelse 3 — Medløb med forsættelse.

Tid

Deltagere

Niveau

15 min

6-12

Let øvet

Spillerne står i tre rækker ved siden af hinanden og kigger alle i samme retning. Spillerne
i rækken længst til højre i spillets retning er kastere, mens de to andre rækker er løbere.
I denne øvelse er 3 spillere aktive ad gangen. Den første spiller i den midterste række
laver et diagonalt løb ud foran kasterækken og modtager et kast. Samtidig er den første
spiller i rækken længst til venstre i spillets retning løbet lige frem i banen. Denne spiller
drejer ind foran kasterækken, når den første løber griber discen og modtager discen der.
På den måde laves to hurtige afleveringer frem i banen, og spilleren fra den midterste
række skal både modtage discen og kaste den hurtigt videre.
Medløb med forsættelse

De to løbere starter deres løb. Løberen fra rækken til venstre
Løberne fra den midterste
i spilretningen drejer og
række modtager discen
modtager discen

De 3 spillere fra øvelsens
første runde returnerer og
skifter til deres nye række

Øvelsen kan laves, så kasterne starter både på højre og venstre side af midterrækken.
Når kasterne står længst til højre kastes der forhåndskast, og når kasteren står i rækken
længst til venstre så kastes der baghåndskast. Spillerne roterer til en ny kø efter hver
gennemgang af øvelsen. Kasteren går til den midterste række, løberen fra den midterste
går til den anden løberække og spilleren der har grebet discen til sidst går til kasterækken.
Lektionen afsluttes med at eleverne skal spille kamp.
Småspil/kamp — 5 mod 5 kamp. Eleverne inddeles i hold på 6-7 spillere og spiller 5

mod 5 kamp. Det hold, som er i angreb, skal fokusere på at spille stak og holdet i forsvar
skal fokusere på at spille personopdækning.
Til næste lektion læses teoriafsnit 7: Forsvarsspil
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Lektion 7: Forsvarsspil
I denne lektion er der for første gang fokus på forsvarsspil. I ultimate kan man dele forsvaret
op i to kategorier, som er (1) opdækning af spilleren med discen og (2) opdækning af en
spiller ude i banen. Den forsvarsspiller som dækker personen med discen kaldes også for
markøren. I øvelserne prøver eleverne begge dele og bliver introduceret til forsvarstaktikken
”Personopdækning” der fra andre sportsgrene også kendes som mandsopdækning.
Personopdækning er den mest almindelige forsvarstaktik i ultimate. Her dækker en forsvarsspiller som udgangspunkt den samme angrebsspiller i et helt point. Når man spiller
kamp, aftaler forsvaret, før et udkast bliver kastet i det pågældende point, hvem de enkelte
forsvarsspillere vil dække op i løbet af pointet.
Lektions fokus er:
• Personopdækning af en spiller med discen (markør)
• Personopdækning af en spiller ude i banen
• Forsvarstaktik

Opvarmning med disc — 3 på stribe. Eleverne deles op i grupper af 3 til 5 personer.

Hver gruppe har 3 discs. To grupper spiller mod hinanden på samme bane, og hver
gruppe står på en række ved siden af hinanden. 10 meter foran de to rækker laves et
stort ”bræt” på jorden til 3 på stribe. Felterne på brættet skal være store nok til, at man
kan lægge en disc på hvert felt. Brættet kan laves med kegler, hulahopringe, reb eller
hvad man lige har. En spiller fra hvert hold løber samtidig ned og skal placere en disc
på brættet. Så snart spilleren er tilbage ved sin række, må den næste spiller løbe ned til
brættet og placere en disc.
Det ene hold lægger deres disc med bunden opad, og det andet hold lægger deres disc
med toppen opad. Når alle 3 disc for en gruppe er placeret på brættet, løber den næste
i rækken ned og flytter en af holdets egne discs. Det hold der først får 3 på stribe har
vundet. Opvarmningen kan eventuelt laves som en miniturnering, og det kan indføres,
at man skal lave forskellige typer løb frem og tilbage.
Efter opvarmningen er eleverne klar til at starte på forsvarsøvelserne. Den første øvelse er
smørklat, som eleverne har lavet flere gange før. Derfor kan de nu for alvor fokusere på at
gøre det svært for kasteren. Smørklatten er mere i fokus end i tidligere øvelser og forsøger
aktivt at blokere discen, når den bliver kastet. Hvis eleverne generelt er komfortable med
at kaste, kan man starte direkte med rotationen, som foreslås som progression i bunden
af øvelsen.
Forklaring af figurer på øvelsestegning
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Øvelse 1 — Smørklat.

Tid

Deltagere

Niveau

10 min

3

Let

En kaster og en modtager står overfor hinanden med 8-10 meters mellemrum. En markør
(smørklat) forsøger at blokere kastet i mellem de to. Markøren skal stå højst 3 meter fra
kasteren og ideelt noget tættere på. Dog skal der minimum være en discbredde imellem
markøren og kasteren. Når discen er blevet kastet, løber markøren over til griberen og
skal igen forsøge at blokere kastet. Den nye kaster, som netop har grebet discen, skal
give markøren tid til at komme på plads, inden der kastes igen. Efter 5 kast bytter man,
så en ny spiller bliver markør.
Smørklat

To spillere står over for
hinanden med en markør i
midten

Når discen er kastet følger
markøren efter

Discen kastes tilbage og
markøren følger med igen

Progression
Markøren skifter ud efter hvert kast, så det er spilleren, der lige har kastet, som skal
være den næste markør. Når kasteren har lavet sit kast, skal vedkommende altså løbe
efter discen for at være markør. Rotationen for den enkelte spiller i øvelsen bliver derfor:
Markør, griber, kaster. Med denne rotation i øvelsen vil alle spillere få pulsen lidt mere
op, og man træner samtidig at man skal bevæge sig, så snart man har kastet discen.
Den næste øvelse har eleverne også prøvet tidligere, dog uden opdækning. Opdækkeren
gør øvelsen mere kamprelevant og udfordrer kasteren til at bruge flere kastefinter for at
snyde sin markør.
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Øvelse 2 — Modløb med markør.

Tid

Deltagere

Niveau

15 min

6-10

Let øvet

Spillerne står på to rækker overfor hinanden med 10 meters afstand. Vi kalder de to
rækker A og B. Alle har en disc bortset fra den forreste i hver række, som er henholdsvis
den første løber og den første opdækker (markør). Markøren stiller sig foran kasteren i
række A, og den første spiller i række B laver et løb skråt tilbage til den ene side, laver et
cut og løber så frem for at modtage discen i samme side. Markøren forsøger at blokere
kastet, men må ikke kigge, hvilken side løberen er løbet til.
Modløb med markør

Løberen laver et løb skråt
Når løberen har modtaget
Grundet rotationen er den
bagud og skifter retning.
discen, går de om i rækken,
første markør nu blevet til
Kasteren laver en kastefinte de lige har modtaget discen kaster og laver et modløbskast
og kaster discen til løberen fra, og kasteren bliver den nye til en løber fra modsatte række
udenom markøren
løber

Løberen stiller sig bagerst i den modsatte række, når vedkommende har grebet discen.
Kasteren er den næste løber, og den forreste i rækken bliver markør. Rotationen for
spillerne er altså: (1) Markør, (2) kaster, (3) løber.
I den sidste øvelse, før der skal spilles kamp, er det ikke kasteren, men løberen som
bliver dækket af en forsvarsspiller. Løberen og kasteren skal med hjælp af kastefinter
og retningsskift kommunikere, hvor discen skal kastes hen for ikke at blive blokeret af
forsvarsspilleren.

Kapitel 4. Lektionsplan

40
Øvelse 3 — Dybt modløb med opdækning.

Tid

Deltagere

Niveau

15 min

6-10

Øvet

To rækker står ved siden af hinanden med 10 meters afstand. Kasterne står i række A
og løberne i række B. Foran række A er der to små målzoner på 2x2 meter. Den ene
er 5-10 meter foran kasterne og den anden er 15-25 meter væk. Den forreste spiller
i række B løber 15 meter frem, og en opdækker følger efter. Efter det første løb skal
løberen prøve at få discen i en af de to målzoner uden at forsvarsspilleren kan blokere
discen. Angrebsspilleren skal altså prøve at snyde sin forsvarspiller ved hjælp af skarpe
retningsskift (cuts).
Dybt modløb med opdækning

Løberen løber op i banen og
vælger hvilket felt de vil løbe
mod. Forsvarsspilleren følger
efter

Kasteren ser hvilket felt
løberen har valgt og kaster
discen til løberen

Løberen modtager discen og
går om bag i kastekøen.
Forsvarsspilleren går til
løbekøen og bliver
angrebsspiller

Når man har kastet, går man over i løbekøen. I løbekøen er man først forsvarsspiller og
bagefter angrebsspiller. Når man har været angrebsspiller tager man discen med og
går over i kasterækken. Øvelsen laves både med forhånds- og baghåndskast.
Lektionen afsluttes med, at eleverne skal spille kamp, hvor de fokuserer på deres forsvarsspil.
Småspil/kamp — 5 mod 5 kamp. Almindelig ultimatekamp med fokus på at det angri-

bende hold skal spille stak, og det forsvarende hold skal spille personopdækning. Som
udgangspunkt kan markøren stå lige foran personen med discen, men man kan også
prøve at arbejde med at presse spillet til den ene eller den anden side, som det er
beskrevet i teoriafsnit nummer 7.

4.8 Lektion 8: Afslutning og evaluering
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Lektion 8: Afslutning og evaluering
Dette er forløbets sidste lektion, hvor eleverne evalueres på det de har lært. Som underviser
lader vi det være op til dig, om du vil afholde en egentlig forløbsprøve, give eleverne tid til
at lave deres drejebog til eksamen eller afholde en mini-turnering.
Efter at have gennemført forløbet er det målet, at eleverne skal:
• Kunne udføre: Baghåndskast, sikre gribninger enten som pandekage- eller krabbegribning og simple løbemønstre i ultimate
• Have prøvet: Forhåndskast, at kaste til en spiller i løb, at spille kamp
• Kende til: Spillets forløb og de grundlæggende regler, at spille uden dommer, en
angrebstaktik og en forsvarstaktik.
Til at bygge deres drejebog kan eleverne bruge skabelonen på næste side og finde
inspiration til øvelser i øvelsesbanken på DFSU’s hjemmeside. I øvelsesbanken gennemgås
alle øvelserne fra forløbet med både animationer og video.
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Drejebog til eksamen i idræt C
Navn(e):
Tematisk forløb:
Genre:
Varighed:

Sekvens 1:
Begrundelse for valg

Fokuspunkter

Tid

Fokuspunkter

Tid

Fokuspunkter

Tid

Fokuspunkter

Tid

Sekvens 2:
Begrundelse for valg

Sekvens 3:
Begrundelse for valg

Sekvens 4:
Begrundelse for valg
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Drejebog til eksamen i idræt C
Sekvens 5:
Begrundelse for valg

Fokuspunkter

Tid

Fokuspunkter

Tid

Sekvens 6:
Begrundelse for valg

Noter:

5. Teoriafsnit

Oversigt over teoriafsnit
Som supplement til lektionsplanen er der lavet en række teoriafsnit omkring ultimate. Det
er tanken, at disse kan bruges som lektier forud for en lektion eller ved gennemgang af
ultimate i et undervisningsforløb. Hvert teoriafsnit er 1-2 sider og skrevet, så det ikke kræver
et forudgående kendskab til idrætsteori eller ultimate. Det er ikke en forudsætning for at
gennemføre en lektion fra lektionsplanen, at teorien er gennemgået på forhånd. De enkelte
teoriafsnit kan downloades som PDF på vores hjemmeside DFSUs hjemmeside.
Teoriafsnittene dækker følgende emner:
1. Introduktion til ultimate
En introduktion til sporten og de fundamentale koncepter i spillet
2. Regler
En gennemgang af 6 grundlæggende regler i ultimate
3. Spirit of the game
En forklaring af konceptet SOTG med eksempler fra en ultimatekamp
4. Angrebstaktik - Stak
En introduktion til angrebstaktikken kaldet "stak"
5. Ultimate i Danmark
DFSU som forening og hvordan de danske klubber er organiseret
6. Interviews med ultimatespillere
Portrætter af danske ultimate spillere der startede til ultimate i gymnasiet
7. Forsvarsspil
Introduktion til personopdækning som forsvarstaktik
I slutningen af hvert afsnit finder eleverne et par spørgsmål til selvevaluering.

5.1 Teori 1: Introduktion til ultimate
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Teori 1: Introduktion til ultimate
Ultimate er en holdsport, hvor to hold spiller mod hinanden, og det gælder om at score
flest point, inden kampen er slut. Modsat mange andre sportsgrene spilles der med en
disc fremfor en bold. Der spilles på en bane med en målzone i hver ende, som det kendes
fra rugby og amerikansk fodbold. Man scorer et point ved at gribe discen i modstanderens
målzone.

En ultimatebane kan sættes op med 8 kegler
— Start et point. Et point starter med et udkast, hvor begge hold står i deres egen
målzone. Udkastet fungerer ligesom et kick-off i amerikansk fodbold. Når begge hold
er klar, kaster det ene hold discen til det andet hold, som enten griber discen eller
samler den op, hvor den lander. Pointet er startet, så snart discen i udkastet har forladt
kasterens hånd, hvorefter spillerne må bevæge sig ud af målzonen.
— Spil et point. I hvert point vil et hold være i angreb og et hold i forsvar. Det angribende
hold er det hold, som er i besiddelse af discen. Rollerne som angribende og forsvarende
hold skifter, hvis det angribende hold mister kontrol over discen.

I løbet af et point afleveres discen imellem holdkammeraterne på det angribende hold.
Den spiller, som har discen, må ikke løbe eller gå med den. Kropskontakt er ikke tilladt
og skal altid undgås. Discen må afleveres i alle retninger, både frem og tilbage i banen.
Discbesiddelsen skifter til det andet hold, hvis discen rammer jorden, bliver slået i jorden
af en modspiller, bliver fanget i luften af en modstander eller bliver grebet udenfor banen.
— Scor et point. Der er scoring, når en spiller griber discen i det modsatte holds

målzone. Discen skal være kastet ind i målzonen, og derfor kræver det altid mindst to
spillere til at score et point. Man må ikke kaste til sig selv.

Spørgsmål til selvevaluering — Introduktion til ultimate.

• Hvornår skifter discbesiddelse fra det ene hold til det andet?
• Hvordan scorer man et point?
• Hvornår starter et point?

Kapitel 5. Teoriafsnit
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5.2

Teori 2: Regler
I ultimate er der ingen dommer til at håndhæve, at reglerne overholdes, som man ser i
andre sportsgrene. Det er spillernes eget ansvar at kende til og håndhæve spillets regler,
da det er dem, der skal løse eventuelle regelbrud. Der er mange regler i ultimate. Her
introduceres 6 af de basale regler, som danner grundlaget for en ultimatekamp.

6 grundlæggende regler i ultimate:
— Ingen kropskontakt. I ultimate skal kropskontakt undgås. Det vil sige, at man så vidt
muligt skal undgå at røre ved eller løbe ind i sine modspillere. Ved kropskontakt i spillet
kan der kaldes en fejl af den spiller, der bliver ramt. Både screeninger og tacklinger er
derfor forbudt.
— Det er ikke tilladt at gå eller løbe med discen. Når man er i besiddelse af discen, skal
man stå stille. Man må ikke gå eller løbe med discen, men man må gerne pivotere. At
pivotere betyder, at den ene fod skal blive det samme sted, imens man har discen. Den
anden fod må gerne flyttes, så man kan dreje kroppen og derved kaste i flere retninger.
— Nøl: 10-sekunder reglen. Når man er i besiddelse af discen, kan en forsvarsspiller
tælle ’nøl‘, hvis forsvarsspilleren højst er tre meter væk fra spilleren med discen. Forsvarsspilleren, som tæller nøl, kaldes for markøren. Der må kun være en markør på en
angrebsspiller med discen ad gangen. Tællingen igangsættes ved, at markøren højt og
tydeligt siger ”nøl“ og derefter højt tæller sekunder ”1, 2, 3 ...“. Det er vigtigt, at markøren
ikke tæller for hurtigt, og hvis markøren når at tælle til ”10“ inden discen er kastet, er
der turnover. Hvis der ikke er en forsvarsspiller, som tæller nøl, når man holder discen,
kan man holde discen, så længe man vil.
— Skift af discbesiddelse: Turnover. I løbet af et point kan discbesiddelsen skifte flere
gange i mellem de to hold. Det er besiddelsen af discen, som afgør, hvilket hold der er i
angreb, og hvilket der er forsvar. Skiftet i discbesiddelse kaldes i ultimate for et turnover.
Turnovers sker hvis:

-

Discen rammer jorden, før den er grebet (tabt disc eller blokeret af en modspiller)
Discen bliver fanget i luften af det forsvarende hold
Discen gribes udenfor banen
Det forsvarende hold når at tælle nøl til 10 på kasteren

— Inde og ude. I ultimate skal discen altid kastes og gribes af spillere, som er inde
på banen. I alle andre tilfælde er der turnover. En spiller er ude af banen, så snart
vedkommende har en fod på en af banens ydre linjer. Hvis en spiller er ude af banen i
det øjeblik, hvor vedkommende griber discen, er der turnover. Det kan ske, at en spiller
i løb griber discen tæt på en linje og ender udenfor banen efter at have grebet discen. I
det tilfælde beholder spilleren discen og genoptager spillet fra det punkt på sidelinjen,
hvor vedkommende løb ud af banen. I kampens hede kan det være svært at vurdere, om
en spiller griber discen før eller efter at have passeret en linje, og det er op til spillerne
på banen at vurdere. En disc tæller som grebet, i det øjeblik en spiller har kontrol over
discen.

5.2 Teori 2: Regler
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— Scoring. Der er scoring, når en spiller griber discen i det modsatte holds målzone.
Discen skal være kastet ind i målzonen og gribes. Man kan altså ikke score ved at løbe
ind i målzonen med discen. Hvis en spiller i løb griber discen uden for målzonen og ikke
kan nå at stoppe, før vedkommende står i målzonen, er der ikke scoring. Vedkommende
skal gå tilbage til målzonens forlinje, og spillet forsætter derfra.

At kalde en fejl
Da der ikke er en dommer på banen, skal spillerne selv påpege eventuelle brud på reglerne.
Et brud på reglerne kaldes i ultimate for en fejl, og en spiller, som oplever en fejl begået af
en modspiller, laver derfor et "fejlkald". Fejl kan kaldes ved kropskontakt, hvis en modspiller
løber med discen, eller hvis en modspiller er ude og spiller videre. Man laver et fejlkald ved
højt og tydeligt at sige "Fejl!". Når der er kaldt en fejl stoppes spillet, og fejlkaldet diskuteres
af de involverede. De involverede er altid den person, som kalder fejlen, og den person
som har begået den kaldte fejl. De involverede skal som udgangspunkt selv håndtere
fejlen, men må gerne spørge om andres holdning. En spiller, som ikke er på banen, må
ikke blande sig, medmindre vedkommende bliver spurgt direkte.

Hvad sker der efter et fejlkald?
De involverede i et fejlkald skal beslutte, om de er enige eller uenige i, at der er sket en
fejl. Hvis parterne er uenige, vil spillet som udgangspunkt genoptages, fra umiddelbart før
fejlen skete. Det vil sige, at hvis fejlkaldet drejer sig om en kropskontakt i forbindelse med
en gribning og spillerne er uenige, vil spillet genoptages før kastet, hvor kasteren igen har
discen.
Hvis parterne er enige i, at der er sket en fejl, skal spillet forsætte på en sådan måde, at
fejlen ikke har indflydelse på spillet. Herunder er et par eksempler på dette:
• Hvis en gribning er mislykkedes på grund af kropskontakt fra en modspiller, skal
griberen have discen igen
• Hvis en disc er grebet udenfor banen, er det et turnover
• Hvis en kaster har bevæget sig med discen, skal kasteren gå tilbage til den oprindelige
position. Dette er altså ikke et turnover.
Som det fremgår af eksemplerne, er det ikke alle fejlkald, der resulterer i et turnover. I
udgangspunktet har det angribende hold altid fordelen i et fejlkald. Et fejlkald kan kun
resultere i et turnover, hvis holdene er enige om det. Derfor beholder det angribende hold
discen ved uenighed. Hvis ikke man kan blive enige, spoles spillet tilbage til det seneste
punkt uden uenighed, og spillet genoptages derfra. Reglerne som er gennemgået i dette
afsnit, er et udsnit af det samlede regelsæt, som ultimatespillere med tiden skal lære at
bruge.

Spørgsmål til selvevaluering — Regler.

• Hvor længe må man have discen, når en markør tæller nøl?
• Hvornår kan man kalde fejl?
• Hvem skal involvere sig når der er kaldt fejl?
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5.3

Teori 3: Spirit of the game
Spirit of the game er skelettet i ultimate og en essentiel del af spillet og sporten på alle
niveauer. Spirit of the game skaber en struktur, hvor alle spillere tager ansvar for spillet og
derved erstatter en dommer. På samme måde som en fodboldkamp ikke fungerer uden en
dommer, kan ultimate ikke fungere uden spirit of the game.
Spirit of the game er en form for sportslig socialisering, hvor der lægges stor vægt på
fairplay, ærlighed og respekt for modstanderen og for spillet. Det er bundet op på reglerne
og bruges i kamp af alle spillere. Det vurderes løbende af hver spiller, om kampen forløber
i overensstemmelse med reglerne. Som ultimatespiller er det dit eget ansvar at kende
reglerne og råbe op, når der er situationer, der strider imod reglerne. Reglerne skal altid
bruges retfærdigt og kommunikeres respektfuldt.
Samtlige spillere og trænere på begge hold er ansvarlige for, at kampen bliver spillet med
’god spirit‘. Det er især i tætte kampe, at spillernes spirit bliver testet. Kalder modstanderen
en fejl på dig, kan du bruge princippet BE CALM:
— BE CALM.

Breathe:
Explain:

Tag en dyb indånding
Forklar hvad du oplevede der skete

Consider:
Ask:
Listen:
Make the call:

Overvej deres synspunkt
Spørg andre om regler og perspektiver
Lyt til hvad andre spillere siger
Tag en beslutning om dit kald

Når en kamp er slut, stiller de to hold op i en spiritcirkel, hvor de står skulder-ved-skulder og
takker hinanden for kampen. Det tabende hold starter med at tale. På den måde afsluttes
kampen så eventuelle uenigheder fra banen ikke tages med i omklædningsrummet.

Det danske og russisk U20-landshold i en spiritcirkel til junior-EM 2019
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Spirit of the game evalueres efter hver kamp ved at begge hold vurderer kampen og
uddeler en spiritscore til modstanderholdet. Scoren er udelukkende baseret på den netop
afsluttede kamp, og hvis holdene mødes igen i en anden kamp, giver man dem en ny score
for den kamp. En spiritscore er et tal fra 0 til 4 point, som man vurderer modstanderholdet
på i fem forskellige kategorier. En score på 2 point svarer til en god og gennemsnitlig
kamp. En score på 0 er meget ringe, og 4 er helt exceptionel. De 5 kategorier introduceres
herunder sammen med en vurdering der svarer til en spiritscore på 2 point i de enkelte
kategorier.
— For en spirit-mæssig god kamp (2 point) vil man opleve:.

Spirit kategori

Vurdering svarende til 2 point

1. Kendskab til og
brug af regler

De havde en tilstrækkelig forståelse af reglerne, de
misbrugte ikke reglerne med vilje, de ville gerne lære mere
om regler de ikke havde hørt om før

2. Fejl og
kropskontakt

Der var ikke nogen bemærkelsesværdige situationer

3. Villighed til at
spille fair

De kaldte ikke ubetydelige fejl, de respekterede vores kald,
de undskyldte når det var på sin rette plads, de tilpassede
deres opførsel baseret på vores påtale

4. Attitude og
selvkontrol

Spillerne viste en generel positiv attitude og havde god
selvkontrol, de efterlod et positivt indtryk, de spillede med
passende intensitet uafhængigt af stillingen

5. Kommunikation

Konflikter blev løst uden eskalering, de kommunikerede
respektfuldt, de lyttede både til os og til hinanden, deres
holdkammerater/sidelinje hjalp til, hvis de blev spurgt

Til ultimateturneringer kåres der både en vinder af turneringen og en vinder af spirit.
Vinderen af spirit er det hold, som i gennemsnit har modtaget den højeste spiritscore for
sine kampe.

Spørgsmål til selvevaluering — Spirit of the game.

• Hvor mange point kan man give i hver kategori?
• Hvad betyder det at man har god spirit?
• Kender du andre holdsport, hvor der ikke er en dommer?
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5.4

Teori 4: Angrebstaktik - Stak
Når man er det angribende hold, findes der forskellige taktikker til, hvordan man bedst
udnytter pladsen på banen. En af disse taktikker er stak. Udgangspunktet i stak-taktikken
er, at der er én kaster, og resten af spillerne, løberne, placerer sig på en række foran
kasteren. Rækken kaldes i denne taktik for stakken. Stakken placeres midt på banen for
at skabe plads på sidene, hvor det er nemmest for kasteren at kaste til. På figuren ses
det frie område. Her er der plads til, at man som løber kan modtage en aflevering fra
kasteren.

En stak opstillet på en ultimatebane
Som løber er man som udgangspunkt kun fri, når man er i bevægelse. Hvis man står stille,
gør man det meget let for sin opdækker at blokere eller forhindre en aflevering. Derudover
er det svært for kasteren at ramme ét bestemt punkt. Når løberen er i bevægelse, kan
kasteren i stedet kaste til et rum foran løberen, der så tilpasser sit løb efter kastet. Princippet
i stakken er at skabe så meget frit område på banen som muligt til løberne at bevæge sig
i.
— Løberens tre faser. Som løber kan man befinde sig i tre forskellige faser:

- Angreb: Når man løber ud fra stakken for at gøre sig tilgængelig for kasteren og
modtage en aflevering
- Skabe plads: Når man ikke er blevet fri og derfor løber hurtigst muligt tilbage til
stakken for at skabe plads til sine medspillere
- Pause: Når man står i stakken, holder man pause indtil sit næste angreb

I stakken kan man lave forskellige aftaler om, hvem der skal løbe hvornår. Det kan være hensigtsmæssigt, at det altid er den, der står bagerst i stakken, der igangsætter et
angreb.
Når en løber angriber et åbent område, kaldes løbet et cut. Fra stakken er der to forskellige
cuts, man oftest gør brug af: modløb og medløb.
Modløbet er et løb, hvor en angrebsspiller forsøger at blive fri til at modtage discen ved at
løbe imod kasteren. Løbet starter med, at man løber 3-4 skridt mod målzonen, man skal
score i, hvorefter man vender skarpt og løber mod kasteren for at modtage en aflevering.
Ved at finte at man vil løbe mod målzonen, er der større mulighed for at komme fri på det
egentlige løb mod discen.

5.4 Teori 4: Angrebstaktik - Stak

51

Modløbscut fra den sidste løber i stakken
Medløb fungerer på samme måde som modløb, men omvendt. I et medløb bevæger
angrebsspilleren sig væk fra kasteren, og spilleren løber derfor ”med“ discens retning, når
den kastes. Dette løb starter med, at man tager 3-4 skridt i retningen af kasteren, hvorefter
man vender og løber mod målzonen, hvor man skal score. Dette løb kræver et længere
kast fra kasteren.

Medløbscut fra den første løber i stakken
Erfarne ultimatehold, kan finde på at variere stak-taktikken på mange forskellige måder
afhængigt af holdets kompetencer og modstanderens forsvarstaktik. Der kan cuttes fra
forskellige positioner i stakken, man kan lave flere cuts i en bestemt rækkefølge, man kan
have mere end én spiller i kasterpositionen foran stakken, stakken kan roteres 90 grader,
osv.

Spørgsmål til selvevaluering — Teorisektion navn.

• Hvilke tre faser er der som løber?
• Hvorfor placeres stakken på midten af banen?
• Hvad er et cut?
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5.5

Teori 5: Ultimate i Danmark
Ultimate i Danmark er organiseret af Dansk Frisbee Sport Union (DFSU), som optager
danske ultimate klubber som deres medlemmer. Danske ultimateklubber er stiftet som frivillige foreninger og drives på samme måde som andre idrætsforeninger med en bestyrelse,
trænere og medlemmer. Hvis man er medlem af en ultimateklub i Danmark, bliver man
altså medlem af DFSU også. På denne måde er strukturene indenfor ultimate i Danmark
den samme som i andre idrætsgrene.
DFSU og klubberne
I 1978 blev Dansk Frisbee Forbund (DFF) oprettet, hvad der nu kendes som Dansk
Frisbee Sports Union (DFSU). DFSU består af frivillige og ansatte, der driver forbundet og
holder sporten ultimate ved lige samt arbejder for at udbrede den. Udover at arrangere
Danmarksmesterskaberne står DFSU også for at oprette landshold, som deltager ved
internationale stævner. De første ultimateklubber i Danmark blev oprettet i 1979. I 2020 er
der 21 klubber med omkring 600 medlemmer spredt ud over Danmark.
Alle nye klubber bliver også støttet af DFSU, som ligeledes hjælper klubber med at blive
oprettet i områder, hvor der ikke i forvejen er en klub. Så snart en klub er oprettet og blevet
medlem af DFSU, kan klubben deltage ved turneringer og stævner, som arrangeres af
DFSU.
Danmarksmesterskaberne i ultimate
Danmarksmesterskaberne (DM) i ultimate bliver organiseret af DFSUs DM-udvalg. Tre
gange om året bliver der afholdt danmarksmesterskaber i ultimate henholdsvis på græs
(udendørs), indendørs og på strand. Udendørs er der tre divisioner: dame, herre og mix.
Vinderne af DM har mulighed for at deltage i de europæiske klubmesterskaber, som kan
sammenlignes med Champions League i fodbold.
Begynderturneringer
DFSU afholder udover DM også jævnligt begynderturneringer hvor nye hold og spillere kan
spille mod hinanden. Turneringerne arrangeres rundtom i landet både i løbet af indendørsog udendørssæsonen.
Landshold
I ultimate afholdes der både europa- og verdensmesterskaber for landshold i aldersgrupperne U20, U24, Senior, Master og Grandmaster. Disse mesterskaber afholdes både for
herre-, dame og mixhold, hvor stævner ofte er meget store. De internationale mesterskaber
afholdes historisk set udendørs og på strand, men fornyligt også indendørs, hvor Danmark
var vært ved det første indendørs europamesterskab i januar 2020.
Af danske ultimate landsholdsresultater fremhæves:
• 2019 Dame Master EM sølv - Strand
• 2019 Mix Senior EM 5. plads - Udendørs
• 2015 Open Masters EM guld - Udendørs
Spørgsmål til selvevaluering — Ultimate i Danmark.

• På DFSUs hjemmeside findes en oversigt over alle de danske klubber. Hvilken
klub er tættest på dig?
• Hvilket jubilæum kunne DFSU (og tidligere DFF) afholde i 2018?

5.6 Teori 6: Interviews med ultimatespillere
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Teori 6: Interviews med ultimatespillere
Mange dygtige ultimatespillere og unge talenter har startet deres ultimatekarriere, da de
gik i gymnasiet. Vi har snakket med nogle af dem, og i dette afsnit kan du læse mere om,
hvorfor de startede til ultimate, hvorfor de blev ved med at spille, og hvad der er det bedste
ved sporten.
Navn: Anna Grønkjær
Alder: 19 år
Gymnasie: Det Frie Gymnasium
Student: Årgang 2021
Tidligere sportsgrene: Badminton, fodbold og dans
Anna blev introduceret til ultimate af sin veninde og meldte sig ind
i en af Københavns ultimateklubber efter at have været med til Gymnasie DM i 2. g, hun blev straks fanget af den fede energi og intensitet der
er når man spiller. Som noget særligt ved ultimate fremhæver Anna
fair play også kendt som spirit of the game, samt at der på tværs af både erfarne og mindre
erfarne spillere er et stort fokus på at alle skal have det bedste ud af hver træning og hver
kamp - så alle er involveret og bliver bedre. Det store sammenhold der er indbyrdes mellem
de danske klubber er noget Anna sætter stor pris på, hun fremhæver dynamikken der
opstår mellem mod- og medspillere som noget helt særligt. På grund af sportens størrelse
i Danmark, følte hun at hun som ny spiller hurtigt blev integreret i både selve sporten og
det social omkring den. At man skal tage ansvar for sit spil og de fejl man kommer til lave
synes Anna er en god ting.
"Noget af det bedste ved ultimate er det forhold de forskellige klubber i hele
landet har til hinanden."
- Anna, 2020
Navn: Patrick Ryom
Alder: 20 år
Gymnasie: Gefion Gymnasium
Student: Årgang 2019
Tidligere sportsgrene: Fodbold, rugby, badminton, svømning, springgymnastik, volleyball og basket
Patrick har dyrket mange forskellige sportsgrene, før han startede
til ultimate. I ultimate fandt han noget anderledes og følte, at han kunne
udvikle sig på mange forskellige måder samtidig med at han blev en
del af et fedt fællesskab. Den evige udfordring og muligheden for at blive ved med at
udvikle sig er en del af grunden til, at Patrick er blevet bidt af at spille ultimate. At blive en
dygtig ultimatespiller har krævet meget træning og dedikation, hvilket har resulteret i, at
Patrick i dag er en del af det danske u24-landshold.
"Min bedste oplevelse har været at være med til u24 VM og spille mod lande
som USA og Japan og opleve hvor stort et fælleskab jeg er en del af og hvor
dygtige atleter der findes inden for sporten."
- Patrick, 2020
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Navn: Selma Ørsted
Alder: 21 år
Gymnasie: Gefion Gymnasium
Student: Årgang 2018
Tidligere sportsgrene: Håndbold

Selma prøvede ultimate til idræt i 2.g og synes, det var sjovt, selvom hendes egen klasse ikke gik så meget op i det. På gymnasiet fandt
hun sammen med et par veninder, et hold med spillere på fra forskellige
klasser og andre årgange, hvor de hurtigt fik succes både socialt og på
banen. Da hun kom hjem efter to sjove dage med ultimateholdet til gymnasie DM i Tørring
begyndte hun at spille i en af de københavnske klubber. Før hun startede til ultimate, har
Selma spillet håndbold på højt niveau. Hun beskriver hvordan det inkluderende fællesskab
og høje humør i ultimate var anderledes end hvad hun havde prøvet før. Som noget af
det bedste fremhæver hun de mange aspekter man bliver udfordret på i kombination med
en stejl læringskurve, man bliver hurtigt god og man kan altid blive endnu bedre. Fra
ultimatebanen beskriver hun mesterskaber med sit klubhold samt EM i Holland som nogle
af de største oplevelser.
"Ens læringskurve er ekstremt stejl og selv nu efter 4 år, så kan man stadig
lære SÅ meget mere."
- Selma, 2020

Navn: Karoline Kramer
Alder: 24 år
Gymnasie: Aabenraa Statsskole
Student: Årgang 2016
Tidligere sportsgrene: Tennis, golf, håndbold, ridning, gymnastik og
fodbold
Karoline startede til ultimate efter at have hørt om sporten fra sin
søster og blev hurtigt bidt af sporten. Der var et godt socialt fællesskab
omkring holdet i gymnasiet og her mødte hun hendes nu allerbedste
veninder. Ultimate var med til at give hende et stærkt netværk på gymnasiet og sidenhen
har hun også oplevet hvordan det tætte fællesskab omkring sporten findes såvel i Danmark
som i udlandet, hvor man altid kan finde nye bekendtskaber. Karoline fremhæver følelsen
af at jagte en disc i fuld fart op ad banen og gribe den med det yderste af fingrene som det
aller bedste.
"Jeg rejste til New Zealand for at være au pair efter gymnasiet og fik mulighed
for at spille på et lokalt hold i Auckland. Det var mega fedt og hjalp mig til at
møde nye mennesker i byen."
- Karoline, 2020
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Navn: Mads Gotlieb
Alder: 29 år
Gymnasie: Tørring Gymnasium
Student: Årgang 2011
Tidligere sportsgrene: Fodbold, badminton, håndbold og basketball
Mads blev introduceret til ultimate tidligt i gymnasiet og begyndte
allerede at spille med gymnasieholdet i 1.g, kort efter meldte han sig
ind i den lokale klub. I gymnasiet var han med til at vinde GymnasieDM i ultimate med Tørring Gymnasium to gange. Siden da har Mads udviklet sig meget
som spiller, og som en af kun meget få danskere har han spillet som professionel i den
nordamerikanske liga der er den bedste i verden. Mads fremhæver fællesskabet i sporten
og respekten spillerne imellem som noget af det vigtigste. Efter gymnasiet tog Mads på
en verdensomrejse med en disc i tasken. Det blev til mange mindeværdige stunder med
discen som omdrejningspunkt og starten på en række fantastiske venskaber, hvoraf han
stadigvæk har kontakt med en god håndfuld her 10 år efter.
"Der er 2 aspekter til ultimate, som har fået mig til at fortsætte i sporten: Det
sociale, og muligheden for udvikling."
- Mads, 2020
Navn: Sofie Ankjær
Alder: 32 år
Gymnasie: Tørring Gymnasium
Student: Årgang 2008
Tidligere sportsgrene: Fodbold og badminton
Sofie har spillet ultimate siden 1.g i gymnasiet og har siden udviklet sig både som spiller og træner. Hun finder det befriende, at der
ikke er en dommer, men derimod en uvurderlig respekt for modstanderen både på og udenfor banen. Hun sætter stor pris på det sociale
sammenhold, der er i sporten, både internt og på tværs af klubber. Derudover fremhæver
hun det unikke ved, at sporten både kræver god teknik, taktisk forståelse og fysisk styrke.
Disse aspekter har hun både trænet hos sig selv som spiller, men også hos andre i sin
rolle som landstræner for det danske mix-landshold. Den helt specielle stemning til ultimateturneringer rundt omkring i Europa har haft stor betydning for, at Sofie er blevet ved med
at spille ultimate siden hun gik ud af gymnasiet, og det bliver hun aldrig træt af.
"Jeg har altid elsket at dyrke holdsport, men det jeg specielt godt kunne lide
ved ultimate, var at det var fedt at spille en sport, hvor det var muligt at spille
mix."
- Sofie, 2020

Spørgsmål til selvevaluering — Interviews med ultimatespillere.

• Hvor mange forskellige sportsgrene har spillerne dyrket, før de startede til ultimate?
• Hvad fremhæves flere gange som en af grundene til, at spillerne er blevet ved
med at spille ultimate?
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5.7

Teori 7: Forsvarsspil
Når man er det forsvarende hold, er det vigtigt, at man som hold samarbejder om, hvordan
man bedst muligt forhindrer det angribende hold i at score, da det er en umulig opgave at
løfte alene.
Der findes mange forskellige taktikker for, hvordan man bedst forsvarer sin målzone.
Den mest anvendte er personopdækning, hvor alle spillere på det forsvarende hold
mandsopdækker en angrebsspiller. Hvis den spiller, man dækker, har discen, kaldes
man for markøren. Det er markørens opgave at gøre det svært for kasteren at lave en
aflevering.
— Markør. Som markør er din vigtigste opgave at sørge for at lukke et område. Det
gør du ved at stille dig på den ene side af kasteren og derved skærme for kast til den
side. Du bliver markør, så snart den spiller, du dækker op, griber discen. Når du er
indenfor en radius på tre meter af din spiller, må du påbegynde din nøl-tælling. Du
starter tællingen ved højt at råbe ”nøl“ og derefter højt tælle sekunder ”1, 2, 3 ...“. Der
må kun være én markør, der tæller nøl ad gangen.

Personopdækning
Personopdækning betyder, at man har ansvaret for én spiller og kun den ene spiller i løbet
af pointet. Hvis spilleren får discen, bliver man markør, indtil spilleren har afleveret discen,
og man igen følger med. Man følger denne spiller hele tiden, indtil der er et turnover eller
en scoring. Konceptet for personopdækning er forskelligt fra mange andre sportsgrene,
hvor man ofte dækker områder frem for enkelte personer. På figuren herunder er det
illustreret, hvordan en markør lukker et område, når det hold, som er i angreb, spiller
angrebstaktikken stak.

En markør står ved kasteren og lukker et område. Angrebet spiller
angrebstaktikken stak

For at dække så meget som muligt af banen, aftaler forsvarsspillerne ofte, at markøren
altid skal stå på en bestemt side af kasteren. På den måde tvinger forsvaret kasteren til at
kaste et bestemt kast til en bestemt side. Markøren skaber derved et lukket område, hvor
kasteren ikke kan kaste discen, som set på figuren.

5.7 Teori 7: Forsvarsspil

57

De resterende forsvarsspillere, som også spiller personopdækning, kan nu stille sig i det
frie område tæt på den angrebsspiller de skal dække op. Denne forsvarssopstillinger er
vist nedenfor.

Forsvarsspillerne spiller personopdækning, og angreb spiller stak

Denne forsvarstaktik gør det nemmere for forsvarsspillerne ude i banen at dække deres
spillere op, da de ved, hvor discen kan blive kastet hen (det frie område). Det gør, at
forsvaret har en bedre chance for at blokere en eventuel aflevering. Det er utrolig vigtigt at
man stoler på sine holdkammerater og holder sine aftaler, da taktikken for forsvaret ellers
ikke virker.
— Pres angrebet til en bestemt side: Force. Den side man aftaler, at markøren skal
tvinge kasteren til at kaste til, kaldes forcen. Forcen kan være mod en af sidelinjerne og
tvinge kasteren til at kaste enten forhånd eller baghånd. Forcen kan også være ’lige på’.
Ved en force lige på placerer markøren sig lige foran kasteren og står derfor imellem
kasteren og den målzone, der skal forsvares.

Spørgsmål til selvevaluering — Forsvarsspil.

• Hvad er det mest anvendte forsvarsspil i ultimate?
• Hvem må tælle ’nøl’?
• Hvad er ’forcen’?

Kontaktinformation og mere ultimate

Kontakt os
Vi håber, at du har været glad for at bruge undervisningsmaterialet i dette dokument og
på vores hjemmeside. Hvis du har feedback eller spørgsmål, er du meget velkommen til
at kontakte os. Du kan skrive til os på mail: Gym@dfsu.dk eller kontakte os via sociale
medier på vores Facebookside: "Dansk Frisbee Sport Union".
Vi forsøger altid at svare så hurtigt som muligt.

Mere ultimate
Hvis enten du eller dine elever ikke kan få nok af ultimate, findes der i Danmark en række
ultimateklubber hvor der trænes på ugentlig basis og spilles kampe jævnligt. Du kan finde
en opdateret liste over de danske ultimateklubber på DFSUs hjemmeside. DFSU hjælper
gerne med at formidle kontakten til en af disse klubber, som også kan kontaktes via deres
egne sider på sociale medier.
Er der ikke umiddelbart en klub i nærheden af dig, så hjælper vi også gerne med at starte
en ny. Dette kan enten være i samarbejde med en eksisterende lokal idrætsforening eller
ved at oprette en enkeltstående klub. Begge dele er ret nemt, og vi guider dig gerne
igennem hele forløbet. Kontakt os for mere information.

