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PRC har i samarbejde med IHF´s regeleksperter diskuteret flere forskellige emner i
relation til regel fortolkninger og blevet enige om at udgive en ny version af ”retningslinjer
og fortolkninger” der har til hensigt at belyse korrekte kendelser i specifikke situationer.
Der findes både nye retningslinjer og enkelte opdaterede versioner af tidligere
retningslinjer fra udgivelsen 1. juli 2016 og 1 juli 2018.
Denne nye version af ”retningslinjer og fortolkninger” er gyldig med virkning fra 1. juli
2019.
Reglen om de sidste 30 sekunder af spilletiden
Regel 8:10c og 8:10d blev tilpasset i 2016 med det formål at undgå spilleres usportslige
handlinger, der indenfor den afgørende fase af kampen kan være med til at afgøre
kampen til fordel for den skyldige spillers hold. På samme tid faciliterer disse regler det
tabende holds chance for at score et eller flere mål, mens det fastholder tilskuernes
opmærksomhed til det sidste sekund af kampen.
Under regel 8:10c blev en spiller eller official, som forhindrede eller forsinkede udførelsen
af et kast i slutfasen, straffet med straffekast og under regel 8:10d blev der givet
straffekast imod det hold, hvor en spiller eller official modtog diskvalifikation for en aktion
med bolden i spil indenfor de sidste 30 sekunder af kampen. Sidstnævnte gav ikke
anledning til større fortolkningsvanskeligheder.
Regel 8:10c var kun mulig, hvis bolden var ude af spil, og en forsvarsspiller forhindrede
eller forsinkede udførelsen af et kast. Reglen derimod førte til fejlagtige fortolkninger af
dommere, spillere og andre, ligesom man identificerede enkelte meget usportslige
handlinger, der ikke på samme måde kunne bestraffes i henhold til ordlyden i denne regel,
og det førte til, at holdet, der forbrød sig mod reglerne, kunne vinde kampen og give et
dårligt image til håndbolden.
Af denne grund har IHF gennem arbejdsgruppen for nye regler, der består af udvalget for
spilleregler og dommere (PRC – Playing Rules and Referees Commission) og udvalget for
trænere (CCM – Commission og Coaching and Methods), besluttet at foretage mindre
ændringer i fortolkningen af denne regel ved at opdatere den eksisterende retningslinje for
”ikke at holde afstand” (regel 8:10c) inklusive en tilføjelse i fortolkningen om, at der også
tildeles straffekast samt diskvalifikation under udførelsen af et kast, såfremt en
forsvarsspiller udfører en aktiv ulovlig handling under udførelsen af et kast.

Opdatering til eksisterende retningslinje: Ikke respektere korrekt afstand (regel
8:10c)
Ikke at respektere korrekt afstand fører til en diskvalifikation og straffekast, hvis et kast
indenfor de sidste 30 sekunder af kampen ikke kan udføres.
Reglen benyttes for forseelser begået indenfor de sidste 30 sekunder af kampen eller
samtidig med slutsignalet (se regel 2:4, stk. 1). I dette tilfælde træffer dommerne en
beslutning baseret på deres faktuelle vurdering (regel 17:11)

Hvis bolden er ude af spil indenfor de sidste 30 sekunder, og tiden ikke er stoppet, og
udførelsen af et kast forhindres eller forsinkes af en hændelse som usportslig optræden i
udskiftningsområdet, fejlagtig udskiftning eller overtallig spiller på banen begået at holdet,
der ikke er i boldbesiddelse, gælder regel 8.10c, og der skal dømmes straffekast og den
skyldige skal straffes med en diskvalifikation.
Hvis et kast bliver udført, men blokeres af en spiller, der er placeret for tæt på og aktivt
ødelægger resultatet af kastet eller forstyrrer kasteren under udførelsen af kastet, skal
regel 8:10c også anvendes.
Hvis en spiller står mindre end 3 meter fra kasteren uden aktivt at forstyrre udførelsen af
kastet, skal der ikke bestraffes. Hvis en spiller står for tæt på og bruger denne position til
at blokere skuddet eller bryde en aflevering fra kasteren skal regel 8:10c også anvendes.
2019 – ny retningslinje
Regel 2:5
Hvis målmanden bliver skadet i forbindelse med et frikast efter tid, er det tilladt det
forsvarende hold at udskifte målmanden. Denne undtagelse gælder ikke markspillere fra
det forsvarende hold.

2019 – ny retningslinje
Frikast efter slutsignalet – Regel 2:6 og 8:10c
I tilfælde af overtrædelse eller usportslig opførsel fra forsvarsspillere under udførelsen af
et frikast eller straffekast efter slutsignalet, skal disse forsvarsspillere straffes jf. regel 16:3,
16:6 eller 16:9. Kastet skal gentages (regel 15:9, stk. 3). Regel 8:10c kan ikke anvendes
ved frikast eller straffekast efter slutsignalet.
2019 – ny retningslinje
Regel 3:3
IHF, Kontinentale forbund og nationale forbund har tilladelse til at tillade anvendelse af
reservebolde, som ikke er placeret ved dommerbordet. Brugen af reservebolde besluttes
af dommerne jf. regel 3:4.
2018 – opdatering af eksisterende retningslinje
Assistance til skadet spillere – regel 4:11
I tilfælde hvor flere spillere fra samme hold bliver skadet (ex. ved sammenstød) kan
dommerne eller observatøren give tilladelse til, at flere deltageberettigede personer
betræder spillepladsen for at assistere disse spillere med et maximalt antal på to personer
for hver skadet spiller. Derudover kan dommere og observatør give læger og lignende
tilladelse til at betræde banen for at assistere den eller de skadede spillere.
2018 – ny retningslinje
Passivt spil antal afleveringer – regel 7:11, Fortolkning 4
Det tæller som en aflevering hvis et skud på mål bliver blokeret/pareret, og bolden
returnerer til kasteren eller en af hans medspillere.

2018 – ny retningslinje
2019 – opdatering af eksisterende retningslinje
Diskvalifikation af målmanden ifølge regel 8:5, kommentarer
Reglen anvendes når målmanden kommer fra målfeltet eller en position uden for målfeltet,
der kan sidestilles hermed og forårsager et frontalt sammenstød med en modspiller. Den
gælder ikke, når

a) målmanden løber i samme retning som modspilleren – f.eks. efter at være
indtrådt på banen fra udskiftningsområdet
b) angrebsspilleren løber efter bolden, og bolden befinder sig mellem angriberen og
målmanden
I disse situationer skal bestrafning af målmanden bero på dommernes observationer af,
hvad der faktuelt sker.
2018 – Ny retningslinje
Straffekast ved tomt mål – regel 14:1 og fortolkning 6c
Definitionen af en oplagt målchance i situationer beskrevet under fortolkning 6c, når der er
en fri og uhindret mulighed for at kaste bolden i det tomme mål, kræver, at spilleren har
bolden under kontrol og tydeligt forsøger at afslutte direkte i det tomme mål.
Definitionen af en oplagt målchance anvendes uanset typen af forseelse, både når bolden
er i spil og ude af spil forudsat, at kastet udføres fra den korrekte position af kasteren og
dennes medspillere står korrekt placeret.
2018 – Ny retningslinje
Brug af Video Proof
Når vurderingen af mål eller ikke mål kræver brugen af video proof teknologi, vil der være
en udvidet deadline indtil næste skifte af boldbesiddelse for at underkende et mål, som jf.
regel 9:2 normalt kun er muligt, indtil opgiverkastet er udført.
2018 – Ny retningslinje
Spiller på banen med forkert nummer eller farve – Regel 4:7 og 4:8
En forseelse relateret til regel 4:7 og 4:8 vil ikke føre til, at modstanderholdet tildeles
bolden. Det vil kun føre til en afbrydelse af kampen for at rette fejlen, og det hold, som var
i boldbesiddelse ved spilstoppet,
fortsætter med bolden.
2019 – Ny retningslinje
Regel 16:9d
Hvis en spiller efter at have modtaget en diskvalifikation er skyldig i særlig upassende
usportslig adfærd jf. regel 8:10a, skal spilleren straffes med yderligere en diskvalifikation
med skriftlig indberetning, og holdet skal reduceres med en spiller i 4 minutter.
2019 – Ny retningslinje
Anti Tip system til mål (regel 1:2)
Mål skal være forsvarligt fastgjort til gulvet eller væggen, eller være forsynet med et Anti
Tip system, der forhindrer dem i at vælte. Denne nye bestemmelse er gældende for at
undgå ulykker.
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