
Mange steder bliver der arbejdet på at tilpasse idrætten 
til samfundets og idrætsudøvernes ønske om fleksibilitet, 
gode oplevelser og motion i fællesskab. Også i håndbold.

Siden 2011 har Dansk Håndbold Forbund udviklet en række 
fleksible håndboldtilbud til mindre baner. Det kræver dog 
en fælles indsats, hvis håndbolden skal bidrage effektivt til 
danskernes sundhed og dyrkelsen af fællesskabet.

Derfor er Dansk Håndbold Forbund gået sammen med 
Kommunernes Landsforening, Halinspektørforeningen og 
IFFD - Idræts- og Fritidsfaciliteter i Danmark om en fælles 
anbefaling til landets kommuner, halinspektører og hånd-
boldforeninger. Anbefalingen lyder på, at vi sammen skal 
prioritere fleksible motionstilbud med forskellige streger på 
gulvet – og derigennem skabe de gode oplevelser. 

”Gennem de seneste ti år har vi i dansk håndbold arbejdet 
kontinuerligt med at udvikle og tilpasse vores tilbud til 
medlemmernes behov og har udviklet en række nye tilbud 
til både børn og voksne. Et af dem er spil på kortbane. Kort-
bane bruges af både børn, unge og voksne, og for de yngste 
børn kan kortbanen være en god og glidende overgang fra 
minibanen til spil på den store bane,” forklarer Morten Stig 
Christensen, generelsekretær i Dansk Håndbold Forbund. 

Han understreger, at kortbanen spiller en vigtig rolle, da 
den giver helt nye muligheder for at tænke fleksible træ-
ningstilbud på tværs af alder, køn og idrætsgrene, men at 
opgaven med at etablere kortbaner skal løses i fællesskab, 
så opgaven ikke lander hos de frivillige i klubberne.

STØRRE FLEKSIBILITET I HALLEN
 

For at opnå den fulde fleksibilitet, som kortbanen giver 
mulighed for, kræver det, at der etableres et mobilt net, der 
enten kan trækkes frem fra baglinjen eller ind fra sidelinjen 
og dele hallen op i flere rum. 

”Med etablering af flere streger og et mobilt net kan bru-
gerne af hallen udnytte gulvet bedre, og derved kan flere 
af kommunens borgere få mulighed for at dyrke en idræts-
gren i hallerne. Det kan både være på tværs af idrætsgrene, 
ligesom det kommer skolerne til gavn ved at give lærere 
muligheden for at opdele klasser i forskellige idrætsaktivi-
teter,” forklarer Morten Stig Christensen.

Banens korte længde betyder, at der også er plads til en 
yderligere bane, nemlig minibanen, i forlængelse af kort-
banen. Dermed kan man udnytte hele halgulvet, så flest 
muligt kan være aktive ad gangen. 

DHF KORTBANE
FÆLLES INDSATS FOR FLEKSIBLE IDRÆTSFACILITETER

KL støtter initiativer som sikrer mere fleksibilitet 
i idrætsfaciliteterne og dermed hjælper kom-
munerne med at gøre dem tilgængelige for så 
mange borgere som muligt.

Leon Sebbelin, formand for KL’s Kultur-, Erhverv- og Planudvalg

IFFD bakker op om udviklingen af idrætsfacilite-
terne, så de følger med behovene. Kortbanen til 
håndbold er et godt eksempel, og etableres der 
tilmed et fleksibelt net i forlængelse af kortba-
nen, giver det yderligere mulighed for en bedre 
udnyttelse af faciliteten.

Jane Jegind, formand for IFFD



HVAD?
Tre nye streger + et par huller = DHF Kortbane - 25,5 x 20m

Banen etableres som udgangspunkt med dimensionerne 
25,5 x 20 meter og færrest mulige nye streger. Det ene mål 
trækkes frem og fastgøres ved det nye felt på banen.

HVORDAN?
Når der skal etableres en DHF Kortbane, er der kun be-
grænset behov for ny opstregning: en mållinje, målcirkel 
samt straffekastlinje.

Dertil laves nye huller og rochetter til montering af et mål. 
Det ene mål genanvendes – så er DHF Kortbanen klar til 
brug.

Største fleksibilitet opnår man ved at etablere et net bag 
det fremskudte mål, så halrummet kan deles op i to rum  
og spiloplevelsen opleves ens i begge målender.

TILSKUD TIL FORENINGER
DHF går forrest og bidrager med 1,65 mio. kr. i en pulje 
til medfinansiering af DHF Kortbaner. DHF yder tilskud til 
foreninger på op til 4.500,- kr. per DHF Kortbane.

De nye kortbane streger er her illustreret med rød. 

En DHF Kortbane kan etableres fra 7.000 kroner.

KONTAKT
De lokale håndboldkonsulenter står klar til at hjælpe håndboldklubben. 
Find den lokale konsulent på www.haandbold.dk/udviklingskonsulenter 

Øvrige henvendelser rettes til DHF Projektleder Lars Brønserud 
på lab@dhf.dk eller tlf. 22821843 

Håndbold er en kerneaktivitet i vores haller og 
har været det i rigtig mange år. Ligesom samfun-
det har udviklet sig, har håndbold det også. Kort-
baner giver nye muligheder for at kunne anvende 
halrummet fleksibelt. Så en håndboldklub kan 
tilbyde træning til flere målgrupper, eller der kan 
være plads til andre idrætsgrene på samme tid.

Jørgen Mosbæk, formand Halinspektørforeningen

Dansk håndbold anno 2019
Danmark er verdensmestre i håndbold, men håndbold er 
så meget mere end det, vi ser på TV. Allerede fra toårsalde-
ren kan de mindste være med til ’Trille og Trolle i undersko-
ven’, hvor forældre og børn leger og udvikler deres motorik 
med og uden bold på redskaber overalt i hallen. 

For børn under otte år skæres håndboldbanen ned til 13 
meter i bredden på en minibane, så der nu kan være tre 
baner på en almindelig bane. Her får børn glæde af flere 
boldberøringer, mens mor kan dyrke alt det bedste fra en 
effektiv håndboldtræning, når hun træner Håndboldfitness 
på banen ved siden af. 

Der er heller ikke nogen undskyldning for far, der – selvom 
han bøvler lidt med ryggen – spiller Five-a-side-håndbold 
med gutterne på kortbane.

Og så er der familiens teenager, som ikke kun træner hånd-
bold i vinterhalvåret, men som skifter halgulvet ud med 
sand mellem tæerne til strandhåndbold om sommeren.  

Håndbold er så meget mere.
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