
U-5 – U-8 totalhåndbold

• Der spilles kampe i følgende rækker: 
• U-8 meget øvede drenge, totalhåndbold (A) (09) – Boldstørrelse: Trio Soft str. 0
• U-8 øvede, mix, totalhåndbold (B) (09) – Boldstørrelse: Trio Soft str. 0
• U-8 uøvede, mix, totalhåndbold (C) (09) – Boldstørrelse: Trio Soft str. 0
• U-7 øvede, mix, total håndbold (B) (10) – Boldstørrelse: Trio Soft str. 0
• U-7 uøvede, mix, totalhåndbold (C) (10) - Boldstørrelse: streetbold str. 47
• U-6 uøvede, mix, totalhåndbold (C) (11) - Boldstørrelse: streetbold str. 42, evt. str. 47
• U-5 uøvede, mix, totalhåndbold (C) (12) – Boldstørrelse: streetbold str. 42, evt. str. 47

• Der spilles 3+1 
• Bolden gives op fra målet, både ved kampens start og efter scoring.
• Spilletiden er 2 x 7 minutter med 1 minuts pause.
• Boldstørrelse: Hvis holdene er enige kan der benyttes en anden bold. Ellers bruges den anførte boldstørrelse.
• Der må maksimalt deltage 6 spillere pr. kamp.
• Alle hold spiller to kampe. 
• Vedrørende tekniske fejl (skridt, driblinger osv.) skal vurderes under hensyntagen til børnenes udvikling. 
• Hvis et hold kommer bagud med fem mål, må der sættes en ekstra spiller på banen. 
• Førstnævnte hold i programmet er vejleder og starter med bolden.  
• Det er vejlederes opgave at sørge for at kampen forløber på en positiv måde, og at spillerne på begge hold får en 

god håndboldoplevelse.
• Hver sæson udleveres der et diplom til spillerne. Til de enkelte stævner, hvor spilleren deltager uddeles et 

boldklistermærke, som kan sættes på diplomet. 
• Fokus på den gode oplevelse og ikke fokus på resultater

Totalhåndbold – vend → 



U-5 – U-8 stævner

Totalhåndbold
• Der spilles ikke med faste pladser.

• Målmanden skal ikke have særlige 
kendetegn og er med i angrebet.

• Så snart et angreb er afsluttet med forsøg 
på scoring, eller at bolden er mistet, skal 
alle spillerne fra holdet, der netop har 
været i angreb, tilbage og berøre egen 
målcirkel, før de må begynde at forsvare. 
Der må derefter forsvares over hele banen.

• Der opfordres til at der i forsvaret lægges 
vægt på bevægelse, placering og 
boldberøring i stedet for den fysiske 
kontakt. 

• Der skal holdes afstand til den 
boldbesiddende spiller og man må derfor 
ikke omklamre spilleren med bolden. 

• Se mere om totalhåndbold på HRØ’s
hjemmeside under Stævner og 
Børnestævner..

Regler og info gældende for samtlige 
rækker til U-5 – U-8 stævne – vend →


