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Innledning
Dette bokseskoleopplegget er ikke ment som om det skal følges slavisk, men som et eksempel
på hvordan en bokseskole kan gjennomføres. Jeg har tatt utgangspunkt i et tidsaspekt på 16
uker med to treninger i uken hvor det stort sett er ett tema for hver uke. Man kan fort korte

ned bokseskolen til 8 uker hvis man vil ved å ha et nytt tema for hver uke, men jeg føler at

flere vil være klare til en eventuell diplomkamp hvis de får litt lenger tid på seg.
Jeg har tatt utgangspunkt i den grunnleggende teknikktreningen ut i fra Lars Myrberg's

svenske instruksjonsvideo fra 1997 som kan fåes kjøpt gjennom Norges Bokseforbund for kr

250,-. Dette er en enkel og grei video om boksingens grunnprinsipp med en fm liten
instruksjonsbok som følger med.
Men husk at det er flere måter å trene teknikktrening på og at dette er bare et eksempel av
mange på hvordan man kan drive grunnleggende bokseopplæring.

Innhold: 
En innføring i boklingens grunnprinsipper. Informasjon vedrørende hva den enkelte klubb
forlanger av våre utøvere i og utenfor treningslokalet.

Hensikt: 
Gi deltagerne anledning til avreagering — under kontroll
Gi deltakerne selvtilitt og grunnleggende bokseferdigheter.

Aldersgruppe: 
Når jeg lagde dette opplegget tenkte jeg på ungdom i ungdomskolealder fra 13-16 år, men
dette kan tilpasses.

Tid: 
2 ganger i uken av ca. 90 min. For eksempel hver Tirsdag og Torsdag 17.00-18.30
Periode: 2-4 mnd. Da har man muligheten til å ha en bokseskole på våren og en på høsten.

Sted: 
I klubbens bokselokaler.

Trenerinstruks: 
Prøve å få instruktører som har gode kunnskaper og ferdigheter om boksesporten men som
også er pedagogisk flinke og er gode representanter for boksesporten.
Hvis forskjellige trenere utfører bokseskolen er det fint med en periodeplan og timeopplegg
for hver boksetrening så det er systematisk progresjon i treningen. Hvis en av trenerene er syk
så kan denne også overlevere timeopplegge til en "vikar" som da får bedre forutsetning til å
utføre en bra boksetrening.

Timeplan: 
Med en timeplan for hver boksetrening blir det lettere å gjennomføre en bra boksetrening,
særlig for nye trenere. De mer erfarne trenere kan ha masse bokseopplegg i "hodet" og er
kanskje ikke så avhengige av dette.

Periodeplan: 
Periodeplanen vil passe på og kontrollere at ingen tekniske grunnprinsipp uteblir og gir bedre
oversikt så det blir lettere å ha progresjon i boksetreningen..



BOKSESKOLE UKE 1. 1. time

Mål for timen: En innføring i boksingens grunnprinsipper.

Delmål: At de deltagende forstår at boksesporten tar avstand fra vold.

Ferdighetsmål:
Kunnskapsmål: Utstyr i boksing

Holdningsmål: Avstand fra vold

Rammebetingelser: 10-20 deltagere

TID HVA
(Musikk, lærestoff,
aktivitet)

HVORDAN
(Undervisningsprinsipp/ metode. Organisering)

HVORFOR
(Hvorfor, HVA?, hvorfor
HVORDAN. Detaljer
begrunnelse i forhold til
mil, elever, mm.)

Registrering/
innbetaling
Informasjon om
kjøp og bruk av
utstyr
Presentasjon av
kursopplegg
Moralsk tale om
boksing vs. vold
Grunnstilling Vise grunnstilling: Skulderbredde, venstre fot ett skritt

frem, høyre hånd til kjaken, venstre hånd litt foran nesen,

haken ned, venstre skulder litt opp.

Pga motivasjon.

Kommentar:



BOKSESKOLE UKE 2. 1. time
Mål for timen: En innføring i boksangens grunnprinsipper.
Delmål: Lære grunnleggende teknikk.
Ferdighetsmål: Lære grunnstilling, enkelt fotarbeid og rett venstre(jab) og høyre(kryss)
Kunnskapsmål: Hvordan trene teknikk
Holdningsmål: Avstand fra vold og få ut aggresjon i kontrollerte former.
Rammebetingelser: 10-20 deltagere

TID HVA
(Musikk, lærestoff,
aktivitet)

HVORDAN
(Undervisningsprinsipp/ metode. Organisering)

HVORFOR
(Hvorfor, HVA?, hvorfor
HVORDAN. Detaljer
begrunnelse i forhold til
mål, elever, mm.)

15 Oppvarming Generell: Løpe rundt med forskjellige øvelser, ballspill og
lignende.

Bli varm

2 min Grunnstilling Repetisjon. Teknikk

3 min Enkelt fotarbeid Repetisjon. Teknikk
5 min Rett venstre Repetisjon. Teknikk

20 Rett høyre Først ved skyggeboksing. Så to og to ved hansketrening. Teknikk
15
min

Utholdenhet! styrke Hoppetau, sekk, medisinball, pushups og lignende. For å trene den
fysiske formen

10.
min

Uttøyning Enkle evelser over skulderleddet og hofte/kne leddet Øke bevegligheten

Kommentar:



BOKSESKOLE UKE 3. 1. time
Mål for timen: En innføring i boksangens grunnprinsipper.
Delmål: Lære grunnleggende teknikk.
Ferdighetsmål: Lære hook.
Kunnskapsmål: Hvordan trene teknikk
Holdningsmål: Avstand fra vold og få ut aggresjon i kontrollerte former.
Rammebetingetser: 10-20 deltagere

TID HVA
(Musikk, lærestoff,
aktivitet)

HVORDAN
(Undervisningsprinsipp/ metode. Organisering)

HVORFOR
(Hvorfor, HVA?, hvorfor
HVORDAN. Detaljer
begrunnelse i forhold til
mål, elever, mm.)

15 Oppvarming Generell: Løpe rundt med forskjellige øvelser, ballspill og
lignende.

Bli varm

10
min

Repetisjon Ved skyggeboksing: Grunnstilling. Enkelt
fotarbeid, rett venstre, rett høyre, kombinasjoner

Teknikk

30
min

Hooker Først ved skyggeboksing. Så to og to ved hansketrening.
Først venstre hook så høyre hook

Teknikk

15
min

Utholdenhet/ styrke Hoppetau, sekk, medisinball, pushups og lignende. For å trene den
fysiske formen

10
min

Utteyning Enkle øvelser over skulderleddet og hofe/kne leddet Øke bevegligheten

Kommentar:



BOKSESKOLE UKE 4. 1. time
Mål for timen: En innføring i boksingens grunnprinsipper.
Delmål: Lære grunnleggende teknikk.
Ferdighetsmål: Lære uppercut.
Kunnskapsmål: Hvordan trene teknikk
Holdningsmål: Avstand fra vold og få ut aggresjon i kontrollerte former.
Rammebetingelser: 10-20 deltagere

TID HVA
(Musikk, Lærestoff,
aktivitet)

HVORDAN
(Undervisningsprinsipp/ metode. Organisering)

HVORFOR
(Hvorfor, HVA?, hvorfor
HVORDAN. Detaljer
begrunnelse i forhold til
mål, elever, mm.)

15
min

Oppvarming Generell: Løpe rundt med forskjellige øvelser, ballspill og
lignende.

Bli varm, unngå
skader.

15
min

Repetisjon Ved skyggeboksing: Grunnstilling. Enkelt
fotarbeid, rett venstre, rett høyre, hooker, enkle
kombinasjoner.

Teknikk

25
min

Uppercut Først ved skyggeboksing. Så to og to ved hansketrening.
Først venstre så høyre uppercut

Teknikktrening

15
min

Utholdenhet/ styrke Hoppetau, sekk, medisinball, pushups og lignende. For å trene den
fysiske formen

10
min

Uttøyning Enkle øvelser over skulderleddet og hofte/kne leddet Øke bevegligheten

Kommentar:



BOKSESKOLE UKE 5. 1. time

Mål for timen: En innføring i boksingens grunnprinsipper.

Delmål: Lære grunnleggende teknikk.
Ferdighetsmål: Lære parader blokader
Kunnskapsmål: Hvordan trene teknikk
Holdningsmål: Avstand fra vold og få ut aggresjon i kontrollerte former.
Rammebetingelser. 10-20 deltagere

TID HVA
(Musikk, lærestoff,
aktivitet)

HVORDAN
(Undervisningsprinsipp/ metode. Organisering)

HVORFOR
(Hvorfor, HVA?, hvorfor
HVORDAN. Detaljer
begrunnelse i forhold til
mål, elever, mm.)

15

min
Oppvarming Generell: Løpe rundt med forskjellige øvelser, ballspill og

lignende.
Bli varm, unngå
skader.

15
min

Repetisjon Ved skyggeboksing: Grunnstilling. Enkelt
fotarbeid, rett venstre, rett høyre„ hooker,
uppercut, enkle kombinasjoner

Teknikk

30 Parader/
blokkader

Hansketrening. Stoppe slag med: Dobbeltgard, stoppe
med enkelthåndsblokering, blokke med albuer, blokke
hooker, vifte rette slag

Teknikk

15
min

Utholdenhet/ styrke Hoppetau, sekk, medisinball, pushups og lignende. For å trene den
fysiske formen

10
min

Uttøyning Enkle øvelser over skulderleddet og hofte/kne leddet Øke bevegligheten

Kommentar:



BOKSESKOLE UKE 6. 1. time
Mål for timen: En innføring i boksingens grunnprinsipper.
Delmål: Lære grunnleggende teknikk.
Ferdighetsmål: Lære unvikelser.
Kunnskapsmål: Hvordan trene teknikk
Holdningsmål: Avstand fra vold og få ut aggresjon i kontrollerte former.
Rammebetingelser: 10-20 deltagere

TID HVA
(Musikk, Iterestoft
aktivitet)

HVORDAN
(Undervisningsprinsipp/ metode. Organisering)

HVORFOR
(Hvorfor, HVA?, hvorfor
HVORDAN. Detaljer
begrunnelse i forhold til
mål, elever, mm.)

15

min
Oppvarming Generell: Løpe rundt med forskjellige øvelser, ballspill og

lignende.
Bli vann, unngå
skader.

15
min

Repetisjon Ved skyggeboksing: Grunnstilling. Enkelt
fotarbeid, rett venstre, rett høyre, hooker,
uppercut, blokkeringer.

Teknikk

15
min

Unvikelser Hansketrening. Unvike slag med: sideveis forflytnig,
rulling av hooker, tilbakestep

Teknikktrening

15
min

Unvike serier Hansketrening Unvike serier på to slag.. Unvike slag med:
sideveis forflytnig, rulling av hooker, tilbakestep

Teknikktrening

15
min

Utholdenhet/ styrke Hoppetau, sekk, medisinball, pushups og lignende. For å trene den
fysiske formen

10
min

Uttøyning Enkle øvelser over skulderleddet og hofte/kne leddet Øke bevegligheten

Kommentar:



BOKSESKOLE UKE 7. 1. time
Mål for timen: En innføring i boksingens grunnprinsipper.
Delmål: Lære grunnleggende teknikk.
Ferdighetsmål: Lære kontringer
Kunnskapsmål: Hvordan trene teknikk
Holdningsmål: Avstand fra vold og få ut aggresjon i kontrollerte former.
Rammebetingelser: 10-20 deltagere

TID HVA
(Musikk, lærestoff,
aktivitet)

HVORDAN
(Undervisningsprinsipp/ metode. Organisering))

HVORFOR
(Hvorfor, HVA?, hvorfor
HVORDAN. Detaljer
begrunnelse i forhold til
mål, elever, mm.)

15
min

Oppvarming Generell: Løpe rundt med forskjellige øvelser, ballspill og
lignende.

Bli varm, unngå
skader.

15
min

Repetisjon Ved skyggeboksing: Grunnstilling. Enkelt
fotarbeid, rett venstre, rett høyre, hooker,
uppercut, blokkeringer, unvikelser.

Teknikk

30
min

Kontringer Kontringer på rett venstre: Hansketrening: Dele boksere
inniAogB.
A: Slår rett V B: Ett steg tilbake og rett V
A: Slår rett V B: urviker og slår rett H
A: Slår rett V B: Unviker og slår rett V til kropp
Kontringer på rett høyre:
A: Slår rett H B: Unvike og V hook
A: Slår rett H B: Unvike og V uppercut til kropp
A: Slår rett H B: Unvike og rett H til kropp
(Vær kreativ fim på øvelser selv)

Teknikktrening

15
min

Utholdenhet/ styrke Hoppetau, sekk, medisinball, pushups og lignende. For å trene den
fysiske formen

10
min

Uttøyning Enkle øvelser over skulderleddet og hofte/kne leddet Øke bevegligheten

Kommentar:



BOKSESKOLE UKE 8. 1. time
Mål for timen: En innføring i boksingens grunnprinsipper.
Delmål: Lære grunnleggende teknikk.
Ferdighetsmål: Lære diagonalgng
Kunnskapsmål: Hvordan trene teknikk
Holdningsmål: Avstand fra vold og få ut aggresjon i kontrollerte former.
Rammebetingelser: 10-20 deltagere

TID HVA
(Musikk, lærestoff;
aktivitet)

HVORDAN
(Undervisningsprinsipp/ metode. Organisering)

HVORFOR
(Hvorfor, HVA?, hvorfor
HVORDAN. Detaljer
begrunnelse i forhold til
mål, elever, mm.)

15
min

Oppvarming Generell: Løpe rundt med forskjellige øvelser, ballspill og
lignende.

Bli varm, unngå
skader.

15
min

Repetisjon Ved skyggeboksing: Grunnstilling. Enkelt
fotarbeid, rett venstre, rett høyre, hooker,
uppercut, blokkeringer, unvikelser.

Teknikk

30 Diagonalgang Først ved skyggeboksing forover og bakover.
Hansketrening:

A: Angriper diagonalgang forover uten slag
B: Diagonalgang bakover uten slag

A: Angriper diagonalgang forover med slag
B: Diagonalgang bakover uten slag

A: Angriper diagonalgang forover uten slag
B: Diagonalgang bakover med slag

A: Angriper diagonalgang forover med slag
B: Diagonalgang bakover med slag

Teknikk

15
min

Utholdenhet/ styrke Hoppetau, sekk, medisinball, pushups og lignende. For å Irene den
fysiske formen

10 Uttøyning Enkle øvelser over skulderleddet og hofte/kne leddet Øke bevegligheten

Kommentar:



BOKSESKOLE UKE 9. 1. time
Mål for timen: En innføring i boksingens grunnprinsipper.
Delmål: Lære grunnleggende teknikk.
Ferdighetsmål: Lære boksing på distanse, halvdistanse og nærkamp.
Kunnskapsmål: Hvordan trene teknikk
Holdningsmål: Avstand fra vold og få ut aggresjon i kontrollerte fonner.
Rammebetingelser: 10-20 deltagere

TID HVA
(Musikk, lærestoff,
aktivitet)

HVORDAN
(Undervisningsprinsipp/ metode. Organisering)

HVORFOR
(Hvorfor, HVA?, hvorfor
HVORDAN. Detaljer
begrunnelse i forhold til
mål, elever, mm.)

15
min

Oppvarming Generell: Løpe rundt med forskjellige øvelser, ballspill og
lignende.

Bli varm, unngå
skader.

15
min

Repetisjon Grunnstilling, fotarbeid, Rett venstre Rett høyre
Hooker Uppercut, blokkader, unvikelser,
kontringer, diagonalgang, rotasjonssteg

Teknikktrening

10
min

Distanse Hansketrening: A og B trener på oppgaver der de må ta
ett steg inn for å være innenfor rekkevidde

Teknikktrening

10
min

Halvdistanse Hansketrening: A og B trener på oppgaver der de er
innenfor rekkevidde med lange slag.(rette slag og lange
hooker og uppercutter)

Teknikktrening

10
min

Nærkamp Hansketrening: A og B trener på oppgaver der er godt
innenfor rekkevidden og må får bare slått korte slag.

Teknikktrening

15
min

Utholdenhet/ styrke Hoppetau, sekk, medisinball, pushups og Iignende. For å trene den
fysiske formen

10
min

Uttøyning Enkle øvelser over skulderleddet og hoftefkne leddet Øke bevegligheten

Kommentar:



BOKSESKOLE UKE 10. 1. time
Mål for timen: En innføring i boksingens grunnprinsipper.
Delmål: Lære grunnleggende teknikk.
Ferdighetsmål: Lære taktiske elementer
Kunnskapsmål: Hvordan trene teknikk
Holdningsmål: Avstand fra vold og få ut aggresjon i kontrollerte former.
Rammebetingelser: 10-20 deltagere

TID HVA
(Musikk, lærestoff,
aktivitet)

HVORDAN
(Undervisningsprinsipp/ metode. Organisering)

HVORFOR
(Hvorfor, HVA?, hvorfor
HVORDAN. Detaljer
begrunnelse i forhold til
mål, elever, mm.)

15
min

Oppveg Generell: Løpe rundt med forskjellige øvelser, ballspill og
lignende.

Bli varm, unngå
skader.

15
min

Repetisjon Ved skyggeboksing: Grunnstilling. Enkelt
fotarbeid, rett venstre, rett høyre, hooker,
uppercut, blokkeringer, unvikelser,
diagonalgang, rotasjonssteg.

Teknikk

15
min

Taktikk, korte mot
lange boksere

Hansketrening: A og B trener på oppgaver der den "korte
bokseren" jobber for å komme inn på nærkamp mens den
"lange" jobber for å bokse på distanse. Både A og B skal
prøve å være den "korte" og "lange" bokseren

Teknikktrening

15
min

Taktikk
Venstreboksere mot
høyreboksere

Hansketrening: A og B trener på oppgaver der en er
venstrebokser og den andre er høyrebokser. Bl.a.
oppgaver med å gå bort fra kryssen

Teknikktrening

15
min

Utholdenhet/ styrke Hoppetau, sekk, medisinball, pushups og lignende. For å trene den
fysiske formen

10
min

jJttøyning Enkle øvelser over skulderleddet og hofte/kne leddet Øke bevegligheten -

Kommentar:



BOKSESKOLE UKE 11. 1. time

Mål for timen: En innføring i boksingen grunnprinsipper.
Delmål: Lære grunnleggende teknikk.
Ferdighetsmål: Lære oppgavesparring og forsvar.
Kunnskapsmål: Hvordan trene teknikk
Holdningsmål: Avstand fra vold og få ut aggresjon i kontrollerte former.
Rammebetingelser: 10-20 deltagere

TID HVA
(Musikk, lærestoff,
aktivitet)

HVORDAN
(Undervisningsprinsipp/ metode. Organisering)

HVORFOR
(Hvorfor, HVA?, hvorfor
HVORDAN. Detaljer
begrunnelse i forhold til
mål, elever, mm.)

15
min

Oppvarming Generell: Løpe rundt med forskjellige øvelser, ballspill og
lignende.

Bli varm, unngå
skader.

15
min

Repetisjon Ved skyggeboksing: Grunnstilling. Enkelt
fotarbeid, rett venstre, rett høyre, hooker,
uppercut, blokkeringer, unvikelser,
diagonalgang, rotasjonssteg, distanse,
halvdistanse, nærkamp.

Teknikk

30
min

Oppgavesparring Forklare at oppgavesparring er en form for sparring hvor
A og B hjelper hverandre til å utføre tekniske elementer
som ligner på kampsituasjon.
ir: A slå rolige rette slag mens B skal unvike og blokke
slagene
2r: Sammesom lr men bytte
3r: A slå rolige hooker mens B skal unvike og blokke
4r: Samme som 3r men bytte
5r: Slå en serie på 2 slag an.nhver gang og blokke
6r: Slå en serie på 2 slag an.nhver gang og blokke

Teknikktrening

15
min

Utholdenhet/ styrke Hoppetau, sekk, medisinball, pushups og lignende. For å trene den
fysiske formen

10
min

Uttøyning Enkle øvelser over skulderleddet og hofte/kne leddet øke bevegligheten

Kommentar:



BOKSESKOLE UKE 12.1. time

Mål for timen: En innføring i boksingens grunnprinsipper.
Delmål: Lære grunnleggende teknikk.
Ferdighetsmål: Lære oppgavesparring på distanse-halvdistanse-nærkamp
Kunnskapsmål: Hvordan trene teknikk
Holdningsmål: Avstand fra vold og få ut aggresjon i kontrollerte fonner.
Rammebetingelser: 10-20 deltagere

TID HVA
(Musikk, lærestoff~
aktivitet)

HVORDAN
(Undervisningsprinsipp/ metode. Organisering)

HVORFOR
(Hvorfor, HVA?, hvorfor
HVORDAN. Detaljer
begrunnelse i forhold til
mål, elever, mm.)

15
min

Oppvarming Generell: Løpe rundt med forskjellige øvelser, ballspill og
lignende.

Bli vann, unngå
skader.

15
min

Repetisjon Ved skyggeboksing: Grunnstilling. Enkelt

fotarbeid, rett venstre, rett høyre, hooker,

uppercut, blokkeringer, unvikelser,

diagonalgang, rotasjonssteg, distanse,

halvdistanse, nærkamp.

Teknikk

30
min

Oppgavesparring Forklare at oppgavesparring er en form for sparring hvor
A og B hjelper hverandre til å utføre tekniske elementer
som ligner på kampsituasjon.
ir: Begge bare slå rett venstre på distanse
2r: Begge bare slå rett høyre på distanse
3r: Slå bare rette slag i slow motion på halvdistanse
4r: Slå bare rette slag i slow motion på halvdistanse
5r: Bare slå til kroppen i nærkamp
6r: Bare slå til kroppen i nærkamp

Teknikktrening

15
min

Utholdenhet/ styrke Hoppetau, sekk, medisinball, pushups og lignende. For å trene den
fysiske formen

10
min

Uttøyning Enkle øvelser over skulderleddet og hofte/kne leddet Øke bevegligheten

Kommentar:



BOKSESKOLE UKE 13. 1. time
Mål for timen: En innføring i boksingens grunnprinsipper.
Delmål: Lære grunnleggende teknikk.
Ferdighetsmål: Lære lett sparring
Kunnskapsmål: Hvordan trene teknikk
Holdningsmål: Avstand fra vold og få ut aggresjon i kontrollerte former.
Rammebetingelser: 10-20 deltagere

TID HVA
(Musikk, lærestoff,
aktivitet)

HVORDAN
(Undervisningsprinsipp/ metode. Organisering)

HVORFOR
(Hvorfor, HVA?, hvorfor
HVORDAN. Detaljer
begrunnelse i forhold til
mål, elever, mm.)

15
min

Oppvarming Generell: Løpe rundt med forskjellige øvelser, ballspill og
lignende.

Bli varm, unngå
skader.

15
min

Repetisjon Ved skyggeboksing: Grunnstilling. Enkelt
fotarbeid, rett venstre, rett høyre, hooker,
uppercut, blokkeringer, unvikelser,
diagonalgang, rotasjonssteg, distanse,
halvdistanse, nærkamp.

Teknikk

15
min

Oppgavesparring Forklare at oppgavesparring er en form for sparring hvor
A og B hjelper hverandre til å utføre tekniske elementer
som ligner på kampsituasjon.
ir: Bare rette venstre
2r: Bare fremste hånd
3r: Bare rette slag

Teknikktrening

15
min

Sparring 4r: Rolig lett fri sparring
5r: Rolig lett fri sparring
6r Rolig lett fri sparring

Teknikktrening

15
min

Utholdenhet/ styrke Hoppetau, sekk, medisinball, pushups og lignende. For å trene den
fysiske formen

10
min

Uttøyning Enkle øvelser over skulderleddet og hofte/kne leddet Øke bevegligheten

Kommentar:



BOKSESKOLE UKE 14. 1. time
Mål for timen: En innføring i boksingens grunnprinsipper.
Delmål: Lære grunnleggende teknikk.
Ferdighetsmål: Lære lett sparring
Kunnskapsmål: Hvordan trene teknikk
Holdningsmål: Avstand fra vold og få ut aggresjon i kontrollerte former.
Rammebetingelser: 10-20 deltagere

TID HVA
(Musikk, lærestoff,
aktivitet)

HVORDAN
(Undervisningsprinsipp/ metode. Organisering)

HVORFOR
(Hvorfor, HVA?, hvorfor
HVORDAN. Detaljer
begrunnelse i forhold til
mål, elever, mm,)

15

min
Oppvarming Generell: Løpe rundt med forskjellige øvelser, ballspill og

lignende.
Bli varm, unngå
skader.

15
min

Repetisjon Ved skyggeboksing: Grunnstilling. Enkelt
fotarbeid, rett venstre, rett høyre, hooker,
uppercut, blokkeringer, unvikelser,
diagonalgang, rotasjonssteg, distanse,
halvdistanse, nærkamp.

Teknikk

15
min

Oppgavesparring Forklare at oppgavesparring er en form for sparring hvor
A og B hjelper hverandre til å utføre tekniske elementer
som ligner på kampsituasjon.
3r oppgavesparring med varierende oppgaver

Teknikktrening

15
min

Lett sparring 3r lett fri sparring Teknikktrening

15
min

Utholdenhet/ styrke Hoppetau, sekk, medisinball, pushups og lignende. For å trene den
fysiske formen

10
min

Uttøyning Enkle øvelser over skulderleddet og hotte/kne leddet Øke bevegligheten

Kommentar:



BOKSESKOLE UKE 15. 1. time
Mål for timen: En innføring i boksingens grunnprinsipper.
Delmål: Lære grunnleggende teknikk.
Ferdighetsmål: Lære diplomboksing
Kunnskapsmål: Hvordan trene teknikk
Holdningsmål: Avstand fra vold og få ut aggresjon i kontrollerte former.
Rammebetingelser: 10-20 deltagere

TID HVA
(Musikk, lærestoff,
aktivitet)

HVORDAN
(Undervisningsprinsipp/ metode. Organisering)

HVORFOR
(Hvorfor, HVA?, hvorfor
HVORDAN. Detaljer
begrunnelse i forhold til
mål, elever, mm.)

30
min

Oppvarming. Varmer opp idividuellt slik man har lært på treningen før.
Forskjellige enkle øvelser

Bli varme

Ca
20
min

Diplomboksing,
øvelse

Diplomboksing: Gir først informasjon om hva man Konkurranse og
ferdighetsmodell..legger vekt på med diplomboksing (lette slag for å vise

teknikk)
3 runder av 2 minutter og 1 min pause.

15
min

Sekk Sekketest 4r x 2 minutter. Slå kombinasjon på 5 harde
slag for så å bevege seg rundt en hindring i boksestilling
og så slå 5 slag igjen. Telle hvor mange kombinasjoner
man klarer pr. runde

Kondisjonstrening og
øvelse på tempo

15
min

Skyggeboksing +
hoppetau

2r skyggeboksing + 2r hoppetau .Kondisjon

10
min

UttØning Enkle øvelser over skulderleddet og hofte/kne leddet Øke bevegligheten

Kommentar:



BOKSESKOLE UKE 16. 1. time
Mål for timen: En innføring i boksingens grunnprinsipper.
Delmål: Lære grunnleggende teknikk.
Ferdighetsmål: Lære diplomboksing
Kunnskapsmål: Hvordan Irene teknikk
Holdningsmål: Avstand fra vold og få ut aggresjon i kontrollerte former.
Rammebetingelser: 10-20 deltagere

TID HVA
(Musikk, lærestoff,
aktivitet)

HVORDAN
(Undervisningsprinsipp/ metode. Organisering)

HVORFOR
(Hvorfor, HVA?, hvorfor
HVORDAN. Detaljer
begrunnelse i forhold til
mål, elever, mm.)

30
min

Oppvarming. Varmer opp idividuellt slik man har lært på treningen før.
Forskjellige enkle øvelser. Passe på at man er klar til den
kampen man skal bokse

Bli varme

60
min?

Diplomboksestevne Diplomboksing: Med kampleder og poengdommere og Konkurranse og
ferdighetsmodell.
Vise teknisk boksing.

fullt utstyr på

3 runder av 2 minutter og 1 min pause.
10
min

Uttøyning Individuelt. Enkle øvelser over skulderleddet og hofte/kne
leddet

Øke bevegligheten

Kommentar:



Andre program/ øvelser som kan flettes inn i bokseskole eller
viderekommende kurs:

Norges idrettshøgskole Mellomfag, studie mot lærekompetanse i kr.øv. 98/99 1GM/OS/EY
Studentenes navn: Martin Studentenes klasse:
Timeopplegg for klasse Dato:
Tema for timen: Styrketrening mot boksing.
Mål for timen: Få spenning ved å møte ufordringer og mestre disse
Delmål: Lære alternativ måte å drive grunntrening på.
Ferdighetsmål: Lære alternativ styrketrening.
Kunnskapsmål: Lære alternativ styrketrening.
Holdningsmål: Være klar over viktigheten av prinsippene for grunntrening.
Rammebetingelser: 14 elever i gymsal 20 x 10 m

TID HVA
(Musikk, lærestoff,
aktivitet)

HVORDAN
(Undervisningsprinsipp/ metode. Organisering)

HVORFOR
(Hvorfor, HVA?, hvorfor
HVORDAN. Detaljer
begrunnelse i forhold til
mål, elever, mm.)

10

min
Oppvarming. *Løpe rundt i sal med forskjellige øvelser.

*Lære boksestilling og grunnleggende bevegelser med
føttende og rette slag.
(Kan øves ved at man slår på en medisinball.)

Bli varme

Ca
30
min

Parøvelser 2 og 2 Hver øvelse 2 minutt, med ca 1 minutts pause, (slike Konkurranse og
ferdighetsmodell.Am
atørboksing går ut på
å telle antall treffere.
Telle poeng-
konkurranse

intervaller som det er i boksing.)
*Prikk på skulder og
*Hofte sisten
*Fotsisten
*Håndsisten i pushupstilling.
*Dra hendene unna hverandre i pushupsstilling
*Dytte hverandre ut av balanse når man står på huk
*Holde hverandre i hånda og prøve og få den andre til å
miste balansen.
*Prøve og løfte opp motstanderen.
*Ene ligger på bakken mens andre prøver å løfte opp.
* Føle hvordan det er og være rystet. Parene skal rulle
frem og tilbake i salen for så prøve på skuldersisten

20
min

Bryteøvelser på
tjukkas

*2 tjukkaser hvor vinneren står. Den som først treffer
utenfor tjukkasen går ut. Også en post hvor man skal slå
20 slag på sekken.
* Alle mot alle på en(eller to) tjukkas

Konkurranse og .
ferdighetsmodell der
målet er å stå lengst.



Norges idrettshøgskole Mellomfag, studie mot lærekompetanse i kr.øv. 98/99 IGM/OS/EY
Studentenes navn: Martin Studentenes klasse:
Timeopplegg for klasse Dato:
Tema for timen:
Mål for timen:
Delmål:
Ferdighetsmål: Kamperfaring og taktikk.
Kunnskapsmål:.
Holdningsmål:
Rammebetingelser:

TID HVA
(Musikk, lærestoff,
aktivitet)

HVORDAN
(Undervisningsprinsipp/ metode. Organisering)

HVORFOR
(Hvorfor, HVA?, hvorfor
HVORDAN. Detaljer
begrunnelse i forhold til
mål, elever, mm.)

30
min

Oppvarming. Varmer opp idividuellt slik man gjør før en kamp.(Tau,
skyggeboks etc.)

Bli varme

Ca
20
min

Kampsparring Kampsparring: (Sparring som skal ligne mest mulig som i Konkurranse og
ferdighetsmodell.Am
atørboksing går ut på
å telle antall treffere.

kampsituasjon og man slår hardt, men holder litt igjen,
knocker ikke motstanderen) Nøye overvåkt av trener og/
eller en kampleder i ringen.
4 runder av 2 minutter og 1 min pause.

15 Sekk Sekketest: 4r x 2 minutter. Slå kombinasjon på 5 harde
slag for så å bevege seg rundt en hindring i boksestilling
og så slå 5 slag igjen. Telle. hvor mange kombinasjoner
man klarer pr. runde

Kondisjonstrening og
øvelse på tempo

15
min

Medisinball 10 støt i veggen. Pause så starter man på hvert hele
minutt. gjør dette 16 ganger( 8 ganger på hver arm)

Trene eksplosivitet.
Bli sterk og slå hardt.15 Nedkjøring og

uttøying
3 lette 2 minuttere skyggeboksing
+ uttøynig

Få ut slaggstoffer og
øke beveglighet


