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Velkomst 

 
Hermed bydes velkommen til en ny og spændende 
Børnehåndboldsæson i kreds 7 og 8. 
 
I forhold til sidste år er der ændringer i organisationen, forstået 
på den måde, at kreds 7 og 8 samarbejder omkring alt vedr. 
børnehåndbold.   
Derved er det nu bl.a. større muligheder for at tilmelde sig 
stævner, hvor man kan møde andre hold, end dem man 
”normalt” møder. 
 
Alt er beskrevet i denne folder/håndbog, og derfor er det vigtigt, 
at alle med interesse for, og de der beskæftiger sig med 
Børnehåndbold får kendskab til denne. 
 
Vi vil som altid bestræbe os på at tilbyde stævner og aktiviteter, 
der gør at så mange børn som muligt kan deltage sammen med 
deres trænere og ledere. 
Alle skulle gerne have en god og positiv oplevelse, når man er 
til Børnehåndbold i kreds 7 og 8. Denne gode oplevelse gælder 
for alle såsom spillere, trænere, tilskuere og stævnelederne.  
Vi appellerer til, at alle voksne omkring holdene kan og vil agere 
efter fairplay/sund fornuft. 
 
Hvis I er i tvivl om noget eller har en god idé, kan I altid 
henvende jer til stævnelederne. 
 
 
Med ønsket om en god sæson 
Jan Havsager og Trine Jepsen  
Formænd for Børne - Ungeudvalget i Kreds 7 & 8 
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Totalhåndbold regler 
 

Totalhåndbold er begejstring, boldføling, rummelighed, 
fællesskab og fokus på udvikling i introduktionen til håndbolden 
for de yngste spillere.  

Totalhåndbold er bygget op om ’du kan’-regler og tænkt til at 
understøtte spillernes succesoplevelser. En ramme hvor de 
voksne: vejleder, træner og tilskuer fokuserer på glæden ved 
kamp og den gode oplevelse og ikke fortaber sig i resultater.  

 

På de næste sider,  
er de overordnede retningslinjer at finde 

 

Bane: Minibane 20 x 13 (på tværs af stor bane)  

Bold: U-6 og U-7: Streetbold. U-8: Blå Trio Soft (OBS ikke 
overpumpet)  

Spillere: 4 på banen fra hvert hold, målmand behøver ikke 
særskilt trøje, og opfordres til at gå med i angreb.  
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”Du må” regler 
•    Du må score mål 
•      Du må spille de andre 
•      Du må røre de andre 
•      Du må dække op uden for frikastlinjen 
•      Målvogteren må deltage i angrebet 

 
 
I totalhåndbold ønskes der flow i spillet, og at der opbygges en 
kultur, hvor alle spillerne er med til at underbygge dette. Fokus 
på gennem bold, begejstring og bevægelse at holde gang i 
kampen og undgå de mange spilstop, som nemt kan opstå, hvis 
man bliver meget regelfast.  

 

Få spillere på banen giver flere boldberøringer og mere rum til 
den enkelte spiller. 

  

Kampen startes – Ved at førstnævnte hold starter med bolden. 
Efter en scoring sættes spillet i gang fra mål. Ved indkast og 
målkast sættes bolden i spil, ligesom vi kender det fra spillet på 
stor bane. 
 
Returløb – Når et angreb afsluttes ved, at der er skudt på mål, 
eller bolden er mistet, skal alle spillere fra holdet, der netop har 
været i angreb, hurtigt tilbage og berøre eget målfelt, før de må 
begynde at forsvare. 
Efter berøring af målfeltet er det tilladt at dække op på hele 
banen. 
 
Returbold – Returbolde fra en målvogterredning eller fra et 
stolpeskud kan samles op af begge hold. 
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”Intimsfære” – Er ca. 1 meter for den boldbesiddende spiller. 
Det betyder, atman ikke må omklamre spilleren. 
Ved tæt spil på modstanderens målfelt under forsøg på scoring 
er det for en forsvarsspiller acceptabelt at søge kropskontakt. 
Stoppes spillet genoptages det med et frikast til angriberen. 
 

Frikast – Bruges til at sætte spillet i gang igen efter et spilstop, 
som er foranlediget af en modstander, der ikke har overholdt 
”intimsfære”, har lavet dobbeltdribling eller taget for mange 
skridt. 
 
Der må skydes på mål — når bolden er på modstanderens 
banehalvdel.  

 

Retningslinjer gradueres — alt efter årgang, række og niveau 
se yderligere på de enkelte årganges sider.   
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Vejlederrollen 

Sådan giver du dine spillere en god håndboldoplevelse  
 

Hvad skal en vejleder?  
Vejlederen er ansvarlig for samtlige af kampens deltagere. 
Vejlederen skal fjerne spillernes opmærksomhed fra resultatet 
og i stedet fokusere på den aktuelle kampsituation. Vejlederen 
kan stoppe kampen kortvarigt, hvis spillet udvikler sig i en 
uheldig retning eller komme med korrektioner ved stor 
niveauforskel. Det stærkeste holds træner er velkommen til at 
byde ind med egne tiltag, der kan være med til at skabe en 
mere lige kamp. 

 
”I Totalhåndbold skal vejlederen aktivt støtte og udfordre alle 
kampens deltagere med respekt for den enkelte spillers 
færdighed”.  

 

Mulige korrektioner for det stærkeste hold:  
 

- Ingen driblinger 
- Angreb uden målmand for stærkeste hold (Det stærkeste hold 
spiller 3 mod 3 i angreb) 
- Forsvar tæt ved målcirklen 
- Tekniske udfordringer for spillere  

 

I Totalhåndbold anbefaler DHF, at der arbejdes med 
korrektioner i spillet. En ekstra spiller giver færre boldberøringer 
til spillerne. Det er ikke en fordel at få endnu en uerfaren 
boldspiller på banen.  
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Totalhåndbold (U-6, U-7 og U-8) 
 

I totalhåndbold ledes kampen af en vejleder. Der er beskrevet 
få regler og retningslinjer for henholdsvis U-6, U-7 og U-8. Der 
er lagt vægt på at vejlederen har særligt fokus på enkelte 
elementer af kampen, i de forskellige årgange (se 
differentierede spilleregler). 
Alle trænere, holdledere og forældre har mulighed for at være 
vejledere i en totalhåndboldkamp.  

Spilleregler- Totalhåndbold.  
 

Der spilles med tre markspillere og en målmand på hvert hold. 
Målmanden er med i angrebet.  

Målvogteren skal ikke have særlige kendetegn (spilleren kan 
bære almindelig spilledragt). Alle må i princippet løbe retur til 
eget mål og indtage målvogterrollen (dog kun en af gangen).  

I forsvaret opfordres der til at arbejde med placering, 
bevægelse og bolderobring i stedet for den fysiske kontakt.  

Forsvarsspilleren skal holde en ”intimsfæres” afstand, ca. en 
meter fra den boldbesiddende spiller. Det betyder at man ikke 
må omklamre spilleren med bolden. Ved spil tæt på 
modstanderens målfelt under forsøg på scoring er det for en 
forsvarsspiller acceptabelt at søge kropskontakt. Stoppes spillet 
genoptages det igen med et frikast til angriberen.  

Fri udskiftning under hele kampen, holdene skifter ud på hver 
sin banehalvdel.  

Der spilles uden faste positioner.  

Når det forsvarende hold kommer i boldbesiddelse skal alle 
spillere fra det angribende hold hurtigt tilbage og berøre egen 
målcirkel, før de må begynde at forsvare. Derefter er det tilladt 
at bevæge sig frit på banen.  
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Der må først afsluttes på mål, når bolden krydser midterlinjen 
og befinder sig på modstanderens banehalvdel.  

Der spilles ikke med traditionelt hjørnekast – en bold bag 
baglinjen dømmes til målkast.  

Hilsepligt EFTER kampen.  

Differentierede spilleregler  
 

U-6 + U-7:  
Håndboldreglerne for spillet 40 x 20 meter banen gælder. 
Vejlederen dømmer med stor respekt for den enkelte spillers 
erfaringsgrundlag.  

U-8 B:  
Vejleder har / Vejleder bør have fokus på og dømme for: 
1. Indkast 
2. Fod på bolden 
3. Målvogter, der har bolden under kontrol efter en redning, må 
ikke selv drible op ad banen/ud af feltet, men skal aflevere til en 
medspiller  

U-8 A:  
De almindelige håndboldregler er gældende, men vejlederen 
administrerer dem med stor respekt for den enkelte spillers 
erfaringsgrundlag. 
Vejleder har / Vejleder bør have fokus på og dømme for: 
1. Indkast 
2. Fod på bolden 
3. Tydeligt overtrådt 
4. Dobbeltdribling 
5. Målvogter, der har bolden under kontrol efter redning, som 
dribler bolden ud af feltet. 
6. Straffekast (Straffekast skal kun dømmes, når der bliver brugt 
fysisk kontakt mod en angriber, der er i en fri scoringsposition, 
fx en uforvarende blokade eller et ryk i armen   bagfra. DHF 
ønsker at stoppe disse farlige situationer tidligt i spillerens 
håndboldkarriere).  
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Bold til totalhåndbold 
 

U-6 og U-7 bold:  
 

 

Streetbold størrelse 42.  
 
U-8 bold:  
 

 

Tre-lags gummibold: Af mærket Trial fra TRESS eller Trio soft 
fra SELECT.  
Vigtigt bolden ikke pumbes for hårdt. Maks. omkreds 47. cm.  
 

Formål/fordele  
 

Streethåndbolden triller ikke væk, når der sker tekniske fejl. 
Bolden er blød og er nem at håndtere da den har et godt greb. 
Målvogteren rammes ikke så hårdt af denne bløde bold.  

Kampbold i DHF Totalhåndboldstævner U-8 er Trio Soft str.0. 
Trio Soft bolden kan hoppe og drible. Det er vigtigt at bolden 
ikke pumpes for hårdt. Bolden bør maksimalt have en omkreds 
på 47cm.  

Hvis der spilles med en anden bold, skal det være fordi, at 
spillerne er på et niveau, hvor en blødere bold, giver en bedre 
oplevelse. Dette skal aftales mellem trænerne.  
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Alternative bolde i træningen:  
 
 

Det anbefales at bruge forskellige boldtyper i den daglige 
træning for at fremme forskellige tekniske færdigheder. l U8 kan 
både Streethåndbolden str. 47 og COG bolden stærkt 
anbefales som supplement til Trio Soft bolden str.0.  
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U-6 Rækker og regler 
U-6 spillere er spillere af begge køn, som ikke er fyldt 6 år inden 
d.1. januar i det kalenderår, hvori håndboldstævnerne 
begynder.  

Sæson 2022-23 = Årgang 2016 og senere.  

 

Der spilles i følgende rækker: 
• MIX hold række A og B 

 
Fokuspunkter for rækkeinddeling U-6:  
 

A-rækkerne bør hovedsageligt bestå af:  
- Spillere, som sikkert kan kaste, løbe og gribe. 

 

B-rækkerne bør hovedsageligt bestå af:  
- Spillere, som er usikre i at kaste, løbe og gribe.  

Meget overlegne U-6 hold kan evt. prøve kræfter med U-7.  

Differentierede spilleregler  
 

De almindelige håndboldregler for skridt, overtrådt etc. er 
gældende, men vejlederen administrerer dem med stor respekt 
for den enkelte spillers erfaringsgrundlag. Der lægges op til et 
fokus på succesoplevelser og få spilafbrydelser.  

Bortset fra ovennævnte, spilles der efter reglerne beskrevet på 
side 5-7. 
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U-7 Rækker og regler 
U-7 spillere er spillere af begge køn, som ikke er fyldt 7 år inden 
d.1. januar i det kalenderår, hvori håndboldstævnerne 
begynder.  

Sæson 2022-23 = Årgang 2015 og senere.  

 

Der spilles i følgende rækker: 
• MIX hold række A og B 
 

Fokuspunkter for rækkeinddeling U-7:  
 

A-rækkerne bør hovedsageligt bestå af:  
- Spillere, som har fine færdigheder og viser god forståelse for 
spillet. 
- Hold, som har været overlegne i B-rækken til foregående 
stævner.  

B-rækkerne bør hovedsageligt bestå af:  
- Lettere øvede spillere. 
- Nybegyndere (ikke øvede spillere).  

Differentierede spilleregler  
 

De almindelige håndboldregler for skridt, overtrådt etc. er 
gældende, men vejlederen administrerer dem med stor respekt 
for den enkelte spillers erfaringsgrundlag. Der lægges op til et 
fokus på succesoplevelser og få spilafbrydelser.  

Bortset fra ovennævnte, spilles der efter reglerne beskrevet på 
side 5-7 
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U-8 Rækker og regler 
 

U-8 spillere er spillere af begge køn, som ikke er fyldt 8 år inden 
d.1. januar i det kalenderår, hvori håndboldstævnerne 
begynder.  

Sæson 2022-23 = Årgang 2014 og senere.  

 

Der spilles i følgende rækker: 
• MIX hold række A og B 
• RENE PIGE hold række A og B 
• RENE DRENGE hold række A og B  

 

Fokuspunkter for rækkeinddeling U-8:  
 

A-rækkerne bør hovedsageligt bestå af:  
- Spillere, som har fine færdigheder og viser god forståelse for 
spillet. 
- Hold, som har været overlegne i B-rækken til foregående 
stævner.  

 

B-rækkerne bør hovedsageligt bestå af:  
- Lettere øvede spillere. 
- Nybegyndere (ikke øvede spillere).  
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Differentierede spilleregler  
 

U-8 B:  
De almindelige håndboldregler er gældende, men vejlederen 
administrerer dem med stor respekt for den enkelte spillers 
erfaringsgrundlag. 
Vejleder har / Vejleder bør have fokus på og dømme for: 
1. Indkast 
2. Fod på bolden 
3. Målvogter, der har bolden under kontrol efter en redning, må 
ikke selv drible op ad banen/ud af feltet, men skal aflevere til en 
medspiller  

 

U-8 A:  
De almindelige håndboldregler er gældende, men vejlederen 
administrerer dem med stor respekt for den enkelte spillers 
erfaringsgrundlag. 
Vejleder har / Vejleder bør have fokus på og dømme for: 
1. Indkast 
2. Fod på bolden 
3. Tydeligt overtrådt 
4. Dobbeltdribling 
5. Målvogter, der har bolden under kontrol efter redning, som 
dribler bolden ud af feltet. 
6. Straffekast (kun når der er tale om forseelser, hvor angriber 
er i fri scoringsposition eller andre farlige situationer, som vi vil 
have ”pillet af” spillerne allerede i starten af deres 
håndboldkarrierer (eksempelvis en uforvarende blokade eller et 
ryk i armen bagfra).  

Bortset fra ovennævnte, spilles der efter reglerne beskrevet på 
side 5-7 
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Julestævner 
 
For alle grupper afholdes der Julestævne, hvor der udover 
håndbold er en ekstra overraskelse.  
 
Lørdag den 3. december 2022:  
 
Lerpøthallen, Varde  
Vejen Idrætscenter 
Klosterhallerne, Løgumkloster 
Kliplevhallen 

 
Finalestævner 

 
Finalestævner er afslutningsstævne for alle grupper, og alle 
spillere modtager en medalje: 
 
Lørdag den 11. marts 2023: 
 
Hodde-Tistrup Hallen 
Smidstruphallen 
Cuben, Christiansfeld 
Bylderup Idrætscenter 
Kværshallen 
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Overnatningsstævner 
 
 

 
 
 

Der afholdes overnatningsstævner for U-8, hvor der bliver spillet 
Totalhåndbold kampe, men også hvor sjov og leg er i højsædet. 
Stævnerne afholdes den 17. – 18. marts. 2023 i Hjordkær og 
Smidstup. 
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Arrangørforeningens opgaver 
 

Stævner 
Børne og- Ungeudvalget laver altid stævneprogram og 
udsender det via kredsens hjemmeside samt dennes 
nyhedsmail. 
 
Foreningen skal sørge for: 
 

 Baner, bolde og overtræksbluser er klar ved stævnestart 
 Tidtager. 
 Speake i mikrofonen, hvem der skal spille næste kamp. 

 Fælles opvarmning ved stævnets begyndelse. Samt før alle 
gruppernes begyndelse. 

 
 
Vi vil tilstræbe, at der er en stævneleder til stede… 
 
hvis ikke: 
Klarer foreningen selv de små justeringer, der eventuelt må 
være. 
Ved justeringer i stævnet – HUSK: alle skal have mindst 2 
kampe (U-8 hold mindst 3 kampe) – altså kan enkelte hold få en 
ekstra kamp, for at få det til at gå op. 
Kontaktpersonen vil naturligvis få besked om eventuelle afbud 
fra stævnelederen. 
 

HUSK: intet er umuligt 
 – bare vi alle gør en indsats! 
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Tilmelding og betaling 
 

Hvis I ønsker at deltage i et eller flere stævner, skal tilmeldingen 
foregå online via Kreds 8’s hjemmesides blanketter.  
 
Senest 3 uger før stævneafvikling.  
 

 

Lige børn leger bedst! 
 

Vi har år efter år haft negative henvendelser om hold, der er 
forkert tilmeldt. Vi prøver hvert år med nye formuleringer at 
tydeliggøre, hvad gruppeinddelingen betyder. Alligevel bliver 
der hvert år meldt hold til i B-rækken, som skulle have været i 
A-rækken og så videre.  
 

Så husk - rigtig tilmelding! 
 

Hvis der i løbet af sæsonen er forandringer i jeres tilmelding – 
flere eller færre hold - henvender I jer til kreds8@dhf.dk eller 
kreds7@dhf.dk  senest 3 uger før det pågældende stævne. Så 
vil vi kunne rette stævnet til. 
 

 
 

Priser          Kr. Pr. 
 
Stævnegebyr      150,- stævne/hold 
 
Afbud:  
Senere end 2 uger før stævnet    150,- hold 
Udeblivelse fra et stævne   400,- hold 
 

Betaling opkræves efter sæsonafslutning. 
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Vidensgrundlaget 
 

”Rigtig sjov håndbold” – De seks grundsten 
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Aktivitets kalender 
 

Dato Aktivitet 
10. september 2022 Inspirations dag for trænere og ledere. 
29. oktober 2022 Stævnestart U-6, U-7 og U-8 
  3. december 2022 Julestævner U-6, U-7 og U-8  
11. marts 2023 Finalestævner U-6, U-7 og U-8 
17. & 18. marts 2023 Overnatningsstævner U-8 
29. marts 2023 Evalueringsaften for Totalhåndbolden 
 
 
 

Følg med på Kreds 7 & 8’s hjemmesider under 
 

Turneringer og stævner  
eller Aktiviteter 

 
 Tilmelding til alle arrangementer / aktiviteter foregår online via 

hjemmesidens formular. 
 

 Alt udmeldes via hjemmesidens nyheder. De foreninger der har 
opgivet en kontaktperson, modtager en mail direkte. 
 

 Når stævnerne først er meldt ud via hjemmesiden, skal al kontakt 
ske til den påsatte stævneleder. 
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Er du i tvivl om noget – snak med stævnelederen! 
Mød op i sportstøj og vær aktiv sammen med børnene! 

Vær aktiv i din rolle som træner og vejleder!! 
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BUU´s stævneledere 
 

 
Annette Foged 
22 33 32 10 
 
Erving Lund 
24 48 49 47 
 
Helle Bager Nielsen 
30 93 46 58 
 
Inge Hansen 
40 27 09 41 
 
Isse Thomsen 
40 30 09 56 
 
Jan Havsager 
40 76 05 40 
 
Jette Holdt  
20 16 30 91 
 
Johannes Madsen 
24 23 05 07 
 
Johnny Bank 
21 15 34 71 
 
Lisa Veng 
28 88 82 30 
 
Malene Hvolby Vendelbo 
28 74 95 11 
 
Tanja Møller Hjorth 
25 56 95 55 
 
Trine Jepsen 
22 70 22 50 
 
 

 


