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Opstartsmøder 2021

• Husk at læse spillereglerne
• Det umiddelbare regelkendskab er alt afgørende for vores succes som dommere
• Alle dommere begår fejl i en kamp og de fleste fejl har som sådan ikke den store 

betydning
• De fejl der har stor betydning, skyldes ofte manglende kendskab til spillereglerne



REGEL 8:10 C



Afrunding på video 8:10c

• Denne episode har vi formentlig alle set og har en mening om, vi skal ikke i dag 
diskutere om kendelsen er hårfin eller ej

• Dommerne kender spillereglerne og træffer deres beslutning
• Nøgleord og beslutning:

1. Er bolden ude af spil?
2. Foretages en aktiv handling?
3. Tages tid af klokken?
4. Er det mod holdet i boldbesiddelse?

• Med et ja til de 4 nøgleord, så er den korrekte kendelse en diskvalifikation til 
Mikkel Hansen og straffekast til Egypten



REGEL 8:10 C



Afrunding på video 8:10c

• Endnu en situation vi formentlig alle set og har en mening om
• Også denne gang har dommerne kendskab til spillereglerne og træffer deres beslutning
• Nøgleord og beslutning:

Er bolden ude af spil? 
Ja - der er fløjtet for frikast og kastet er ikke udført endnu
Foretages en aktiv handling?
Ja - og indtil flere Egyptiske spillere holder ikke korrekt afstand, de bevæger sig frem 

og en af spillerne blokerer bolden
Tages tid af klokken? 
Ja - tiden er ikke stoppet
Er det mod holdet i boldbesiddelse? 
Ja - DK er i boldbesiddelse og skal til at udføre et frikast

• Med et ja til disse 4 spørgsmål, er den korrekte kendelse diskvalifikation til Egypten nr. 
24 og straffekast til Danmark



Afrunding på video 8:10c

• Hvis bolden er ude af spil i kampens sidste 30 sekunder og en spiller eller 
holdofficial forhindrer eller forsinker modspillerne i udførelsen af et kast for at 
hindre dem i at skyde på mål eller opnå en klar scoringsmulighed, skal den 
skyldige spiller/holdofficial diskvalificeres og et straffekast skal tilkendes 
modstanderholdet

• Dette omhandler alle former for indblanding – også med kun begrænset fysisk 
handling, opfange en aflevering, forstyrre gribningen af en bold, ikke slippe 
bolden



Regel 8:10c – retningslinjer og fortolkninger

• Ikke at respektere korrekt afstand fører til en diskvalifikation og straffekast, hvis et 
kast inden for de sidste 30 sekunder ikke kan udføres

• Reglen benyttes for forseelser begået inden for de sidste 30 sekunder af kampen 
eller samtidigt med slutsignalet (se dog 2:4, stk.1)  I dette tilfælde træffer 
dommerne en beslutning baseret på deres faktuelle vurdering, jvf. regel 17:11



Regel 8:10c – retningslinjer og fortolkninger

• 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 
holdet, der ikke er i boldbesiddelse, gælder regel 8:10c og der skal dømmes 
straffekast og den skyldige skal straffes med diskvalifikation



Regel 8:10c – retningslinjer og fortolkninger

• 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 frakasteren 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



Dilemma



Hvad gør vi nu?

• Hvad kom først, hønen eller ægget? 
• Regel 15:9: forsvarsspillere som generer udførelsen af et kast, f.eks. ved at 

indtage eller bevæge sig ind i en ukorrekt placering, skal med undtagelse af 
tilfældene i…..straffes derfor

• Det betragtes som usportslig opførelse bevidst at kaste bolden efter en 
modspiller under et spilstop

• Hvilken forseelse sker først – det fremgår af 15:4, at modstandernes placering ved 
f.eks. opgiverkast ikke skal korrigeres, hvis det ikke medfører at kastet kan udføres



Hvad gør vi nu?

• I dette tilfælde opdager MTH18, at Skjern 18 måske konsekvent under sent 
returløb tager den direkte vej tilbage og løber alt for tæt på kasteren der skal 
udføre opgiverkastet

• MTH 18 kaster derfor bolden bevidst på Skjern 18, selv om han kunne udføre 
opgiverkastet uden at være generet af Skjern 18

• Tænk hvis denne situation opstår inden for de sidste 30 sekunder af en kamp 



Hvad gør vi nu?

• Det er derfor afgørende vigtigt, at vi husker at være meget grundige i forbindelse 
med udførelsen af kast fra kampens start – på den måde kan vi måske forhindre 
at havne i en dum 8:10c situation sidst i kampen

• Og så til svaret på dilemmaet – stop tiden – en ”mega skideballe” til begge 
spillere og derefter nyt opgiverkast



Regel 8:10d



Forklaring

• Inden for kampens sidste 30 sekunder sker denne forseelse. 
• Vi stiller os selv følgende spørgsmål:

• Er bolden i spil? 
Ja

• Er forseelsen omfattet af spillereglerne 8:5, 8:6, 8:10a eller 8:10b?
Ja

• Er det mod holdet i boldbesiddelse? 
Ja

• Med et ja til alle tre spørgsmål, så er situationen omfattet af 8:10d og den 
korrekte kendelse er herefter straffekast og diskvalifikation til den skyldige spiller



Regel 8:10d

• Hvis bolden er i spil i kampens sidste 30 sekunder, og modspillerne 
• Ved en spillers overtrædelse af regel 8:5, 8:6, 8:10a eller 8:10b 
• Ved en holdofficials overtrædelse af regel 8:10a eller 8:10b 

• Forhindrer holdet i boldbesiddelse i at skyde på mål eller opnå en klar 
scoringsmulighed, skal den skyldige spiller eller holdofficial diskvalificeres og der 
skal dømmes straffekast til modstanderholdet



Regel 8:10d retningslinjer og fortolkninger

• Opnå en fordel i løbet af de sidste 30 sekunder af en kamp (8:10d sidste afsnit) 
• Dommerne skal afbryde spillet dømme straffekast senest, når spilleren, der 

modtager en aflevering, ikke scorer et mål eller fortsætter spillet med yderligere 
en aflevering Regel 8:10d gælder, hvis overtrædelsen finder sted i spilletiden eller 
samtidigt med slutsignalet 

• Straf kun en forseelse med diskvalifikation i de sidste 30 sekunder, hvis samme 
forseelse ville give en diskvalifikation efter 3 minutters spil



Regel 12 målkast

Et målkast dømmes, når:
• En modspiller har betrådt målfeltet i forbindelse med en overtrædelse af af regel 

6:2 
• Målmanden har kontrol over bolden inde i målfeltet, eller bolden ligger stille på 

gulvet i målfeltet
• En modspiller har berørt bolden, hvis den triller eller bliver liggende på gulvet i 

målfeltet
• Bolden har passeret baglinjen efter sidst at være blevet berørt af målmanden selv 

eller en modspiller



Regel 12 målkast

• Det betyder, at i de nævnte situationer betragtes bolden som ude af spil og at 
kampen skal fortsættes med et målkast (13:3) også selv om der begås fejl efter 
målkastet er blevet dømt, men før det blev udført

• Hvis der begås en regelovertrædelse af målmandens medspillere før udførelsen 
af målkastet, skal spillet fortsættes med et målkast (13:3)



Regel 12 målkast

• Et målkast udføres af målmanden fra målfeltet ud over målcirklen uden fløjt for 
genstart af dommeren

• Målkastet betragtes som udført, når bolden fuldstændigt har passeret målcirklen
• Det er tilladt for modspillere at opholde sig umiddelbart uden for målcirklen, men 

de må ikke berøre bolden før den har passeret målcirklen
• Husk også regel 15:2 med hensyn til målkastets udførelse



Regel 12 målkast

• Et kast betragtes som udført, når bolden har forladt kasterens hånd
• Rækkefølgen er også vigtig – først skal bolden have forladt kasterens hånd-

dernæst skal den passere målcirklen
• Husk også regel 15:1

• Med undtagelse af et målkast, skal kasteren under udførelsen uafbrudt 
berøre gulvet med en del af sin fod indtil bolden har forladt hans hånd

• Dette betyder at et målkast må udføres springende……



Regel 12 målkast



Regel 12 målkast

• Dette målkast udføres ikke korrekt
• Udføres et målkast på denne måde uden fløjt – nyt målkast med fløjt
• Udføres et målkast på denne måde med fløjt - frikast til modstanderholdet
• Det betyder at forkert udførte målkast uden fløjt medfører korrektion og dermed 

et nyt målkast med fløjt
• Forkert udførte målkast med fløjt medfører frikast til modstanderholdet



Fløjsituationer

• Fløjsituationer giver ofte anledning til drøftelser
• Hvem ejer pladsen – og hvornår er der straffekast samt personlig straf – hvornår 

er der angrebsfejl
• Som udgangspunkt skal forsvarsspilleren være på plads – stå stille med ryggen til 

målcirklen – før fløjspilleren tager det sidste skridt eller sætter af 
• Er han ikke det, er han ansvarlig for det sammenstød der måske opstår
• Det samme gælder ved fod på fod



Fløjsituationer



Fløjsituationer

• Denne situation er den nemme som normalt ikke give problemer, en 
forsvarsspiller der nærmest løber ind i en springende spiller. Standard situation 
med straffekast og en direkte 2 minutters udvisning



Fløjsituationer



Fløjsituationer

• Denne situation er også ret klar – langt skridt – fod på fod, forsvarspiller bærer 
ansvaret og en korrekt kendelse med direkte 2 minutters udvisning samt 
straffekast



Fløjsituationer



Fløjsituationer

• Endnu en god situation, forsvarsspiller er ikke på plads – direkte 2 minutters 
udvisning samt straffekast



Fløjsituationer



Fløjsituationer

• Her har vi så den alvorlige, forsvarsspilleren er altid ansvarlige for effekten
• I denne situation – fod på fod efter langt skridt, hvor forsvarsspiller ikke er på 

plads – voldsom effekt med korrekt rødt kort og straffekast



Fløjsituationer



Fløjsituationer



Fløjsituationer

• To situationer med tendensen, hvor forsvarsspiller er på plads, står stille og gør alt 
hvad han kan for at undgå fløjspiller – her er de korrekte kendelser angrebsfejl
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Introduktion til håndbold på 
kortbane for U9, U10 og U11
Fra sæsonen 2019/2020 begyndte U9 at spille på 
kortbane, mens U11 fra sæsonen 2021/2022 skal begynde at 
spille på kortbane. Lokalt kan der blive oprettet enkeltårgang for 
U10, så de også spiller på kortbane i den kommende sæson. 

Håndbold på kortbane er et turneringsprodukt, og derfor 
påsættes der som udgangspunkt dommere til kampene. Men 
lokalt er der stor forskel på, hvorvidt der er mulighed for at 
påsætte dommere til alle turneringskampe. 

Derfor er dette materiale udviklet til at klæde dommere og 
klubber uden dommerpåsætning på i forhold til principperne 
for håndbold på kortbane, så de involverede får den bedst 
mulige oplevelse med kampen. 



Om spillet på kortbane
• Håndbold på kortbane skaber en god overgang fra 

totalhåndhold på minibanen til håndbold på 40x20 meter

• Håndbold på kortbane er på børnenes præmisser

• Spillet er mindre komplekst og er tilpasset i form af en 
mindre bane, færre spillere på banen og regler, der passer til 
spillernes aldersmæssige forståelsesniveau

• Målet er, at børnene skal have det sjovt og have en god 
oplevelse

• Der tælles mål i kampen, men resultaterne fremgår ikke af 
Håndbold-appen, da man ikke ønsker et resultatorienteret 
fokus hos de yngste håndboldspillere

• I Håndbold-appen og Håndboldinfo vises, om resultatet af 
kampen er indtastet (Res.OK), men der vises ikke en samlet 
stilling

• Hvis der er markant forskel i styrkeforholdet mellem 
holdene, bør dette forsøges udlignet. Initiativet til dette skal 
komme fra de holdofficials, som er deltagende i kampen. 



De formelle rammer
• Kortbanen måler 25,5 x 20 meter

• Der er ikke krav om eksempelvis midterlinje, frikastlinje eller 
straffekastlinje, men midterlinjen kan eventuelt markeres 
med en kegle

• Udskiftningszone er ud for egen banehalvdel

• Der spilles med sænket overligger

• U9 spiller med 4 markspillere + 1 målvogter

• I U9 må der maksimalt være 7 spillere per hold

• U10 og U11 spiller med 5 markspillere + 1 målvogter

• I U10 og U11 må der maksimalt være 9 spillere per hold

• Både U9, U10 og U11 spiller med en læderbold eller 
kunstlæderbold i str. 0.



Særlige regler på kortbane
• Bolden gives altid op fra målfeltet - uanset om der er 

målkast eller opgiverkast

• Når spillet vender, skal hele holdet løbe hjem til eget målfelt 
og starte opdækningen ved eget målfelt. Spillerne må gerne 
bevæge sig frem i forsvaret

• Det er tilladt for alle spillere på banen at samle en fri 
bold op efter eksempelvis skud i paraden eller på 
stolperne uden først at være tilbage ved eget målfelt

• Det er også tilladt at lave en forsvarsaktion på en 
modspiller, mens man er på vej hjem til eget målfelt*

• Det er ikke tilladt at mandsopdække

• Der er ingen særskilt målvogtertrøje, da alle kan være 
målvogter. Der skal dog altid være en målvogter i målfeltet, 
og målvogter kan skiftes, når holdet er i boldbesiddelse.



Den gode afvikling af kampen
• Flow i spillet, fokus på udvikling og den gode oplevelse er 

overskriften på en god afvikling af en kamp på kortbane 

• Det forudsætter, at dommeren har en pædagogisk tilgang til 
alle spillets parter og udviser sund fornuft kampen igennem

• Det er også dommerens opgave at hjælpe med at forklare 
børnene reglerne, så de kan lære spillet at kende.



Den gode afvikling af kampen
• Inden kampen hilser dommeren på alle holdofficials fra 

begge hold. Der skal samtidigt laves en hurtig 
forventningsafstemning til afviklingen af kampen, så begge 
hold får en god oplevelse*

• Dommeren bliver enig med holdofficials fra begge hold om 
hvilken bold, der skal spilles med

• Valg af bold: Læder eller kunstlæder str. 0. Bolden må ikke
være pumpet hårdt. Den skal være pumpet, så der er 
mulighed for at få et godt greb om bolden

• Der foretages lodtrækning inden kampen på vanlig vis

• Dommeren, holdofficials og tidtagerbordet har alle et fælles 
ansvar for at børnene får en rigtig god oplevelse både før, 
under og efter kampen.


