
Præsentation nye regler 2016



Proces

• Skadet spiller
• Passivt spil
• Sidste 30 sekunder
• Blåt kort
• Målmand som markspiller



Skadet spiller

Begrundelse:

• unødvendig behandling på banen
• spillets rytme brydes
• lange kampe til skade for TV transmissioner
• skuespil
• når behovet er tilstede – for lange afbrydelser
• kontraangeb/hurtigt opgiverkast ødelægges



Skadet spiller

• Hvis dommerne er sikre på, at en skadet spiller 
har brug for behandling på banen, skal de straks 
stoppe tiden og give banen fri. Holdofficials kan da 
ikke nægte at gå på banen (evt. progressiv)
• Hvis ikke – spørg spilleren, om han har brug for 
behandling på banen 
• I alle andre tilfælde skal dommerne bede 
spilleren om at forlade banen for at modtage 
behandling uden for banen, før de stopper tiden



Skadet spiller

• Behandling på banen skal være så hurtigt som 
muligt
• Efter at have modtaget behandling på banen, 
skal spilleren forlade banen og må først 
genindtræde på banen, når han hold har afviklet 3 
angreb
• Hvis spillet genoptages med holdet i angreb, 
tæller det som første angreb
• Et angreb defineres som boldbesiddelse og det 
afsluttes med et mål eller med, at 
modstanderholdet erobrer bolden og får den 
under kontrol



Skadet spiller

• Antallet af angreb afbrydes ved halvleg (ordinær 
eller forlænget spilletid)
• Antallet af angreb afbrydes, hvis den spiller, der 
skal sidde ud i 3 angreb, modtager en 2 minutters 
udvisning 
• Observatøren, hvis der er en sådan til stede, har 
ansvaret
• Træder en spiller, der afsoner 3 angreb, for tidlig 
på banen, skal det betragtes som en fejlagtig 
udskiftning og straffes med en 2 minutters 
udvisning til den skyldige spiller



Skadet spiller

• Undtagelser for kravet om at skulle være ud i 3 
angreb er
• Skaden er forårsaget af en forseelse fra en 
spiller, der medfører en progressiv straf (advarsel, 
udvisning eller diskvalifikation)
• Hvis målmanden rammes i hovedet af en bold
• Hvis spilleren, der afsoner 3 angreb, modtager 
en 2 minutters udvisning. Han kan genindtræde 
på banen, når hans udvisning er overstået



Skadet spiller

• Når en skadet spille skal afsone 3 angreb, 
påføres hans spillernummer et lamineret kort, der 
sættes på dommerbordet
• Når det 3. angreb er afsluttet fjernes kortet, og 
holdet gøres bekendt med, at spilleren igen kan 
anvendes
• Ansvarlig for dette er kampens observatør –
tidtager og sekretær støtter
• I kampe uden observatør er ansvaret 
dommernes i tæt samarbejde med 
tidtager/sekretær



Passivt spil

• De almindelige regler forbliver uændrede
• Efter at have vist forvarselstegnet for passivt spil, 
har det angribende hold maksimalt 6 afleveringer, 
før de skal afslutte mod mål, men dommerne kan 
altid dømme passivt før 6 afleveringer
• Hvis der efter 6 afleveringer ikke afsluttes mod 
mål, skal der fløjtes frikast til det forsvarende hold, 
når den 7. aflevering er grebet af en medspiller
• Hvis der bliver dømt frikast eller indkast til det 
angribende hold, starter man ikke forfra med at 
tælle afleveringer



Passivt spil

• Hvis et kast bliver opfanget af en parade fra det 
forsvarende hold, starter man ikke forfra med at tælle 
afleveringer
• Der skal ikke tillades stigende aggressivitet fra det 
forsvarende hold
• Hvis det forsvarende hold begår en forseelse efter 
den sjette aflevering, men før dommerne fløjter for 
passivt spil, vil denne forseelse medføre et frikast til 
det angribende hold. I det tilfælde har det angribende 
hold yderligere en aflevering til at afslutte angrebet ved 
siden af muligheden for at udføre frikastet som et skud 
direkte mod mål
• Tilsvarende gælder ved indkast



Passivt spil

• Tilsvarende gælder ved en parade fra det 
forsvarende hold, og bolden igen havner hos det 
angribende hold
• Antallet af afleveringer er underlagt reglerne for 
et dommerskøn (ingen mulighed for at en protest 
tages til følge)



Passivt spil

• Forvarselstegnet for passivt spil bør kun vises, 
når en spiller har bolden under kontrol
• En aflevering tæller, når der gribes af en 
medspiller
• En aflevering tæller, hvis den gribes af en 
medspiller, og der efterfølgende laves frikast mod 
spilleren
• En aflevering tæller ikke, hvis den gribes 
samtidig med eller efter der er lavet frikast mod 
spilleren, eller hvis gribning forhindres af et frikast
• Afslutning mod mål tæller ikke som en aflevering



Passivt spil

• Det tæller som en aflevering, hvis en aflevering 
berøres af en modspiller men når frem til 
medspilleren



Sidste minut – sidste 30 sekunder

• I stedet for sidste spilminut vil disse anvisninger 
kun gælde de sidste 30 sekunder
• 30 sekunders reglen vil gælde for afslutningen af 
den ordinære kamp og afslutningen af en eventuel 
første eller anden omgang af forlænget spilletid
• Forseelsen skal finde sted inden for de sidste 30 
sekunder, det betyder, at hvis en forseelse sker 
29.28 og der fløjtes og tiden stoppes 29.31 (2. 
halvleg) – gælder reglen ikke…..



Sidste minut – sidste 30 sekunder

• En forseelse, der kan henføres under regel 8:10c 
(bolden ude af spil) bliver straffet med en 
diskvalifikation uden skriftlig indberetning, og der 
skal dømmes straffekast til modstanderholdet
• Reglen gælder for alle former for forsøg på at 
forhindre et kast i at blive udført (holde kasteren, 
kaste bolden væk….). 
• Reglen gælder også, hvis afbrydelsen skyldes 
usportslig optræden i udskiftningsområdet eller 
fejlagtig udskiftning



Sidste minut – sidste 30 sekunder

• En forseelse, der kan henføres under regel 8:10d 
(bolden i spil) og 8:5, bliver straffet med en 
diskvalifikation uden skriftlig indberetning, og der skal 
dømmes straffekast til modstanderholdet.
• En forseelse, der kan henføres under regel 8:10d 
(bolden i spil) og regel 8:6, bliver straffet med en 
diskvalifikation med skriftlig indberetning, og der skal 
dømmes straffekast til modstanderholdet
Ved ovenstående gælder følgende:
• Angrebsspilleren er i stand til at afslutte og score et 
mål: intet straffekast
• Angrebsspilleren afleverer bolden, og hans 
medspiller mislykkes med at score et mål: straffekast
• Angrebsspilleren afleverer bolden, og hans 
medspiller scorer et mål: intet straffekast



Sidste minut – sidste 30 sekunder

• Husk forseelsen skal være omhandlet af 8.5 eller 
8.6, når bolden er i spil – det nytter ikke noget at 
løfte en 2 minutters udvisning til en 
diskvalifikation, blot fordi der er tale om de sidste 
30 sekunder
• Hvis bolden afleveres videre til en medspiller 
efter forseelsen og denne spiller ikke vil afslutte –
men vil aflevere – afbryd spillet, da der kun er 
fordel til den første spiller.



Sidste minut – sidste 30 sekunder

Særligt omkring sidste 30 sekunder – bolden ude 
af spil og frikast ved frikastlinjen:
• 1. Kast uden igangsætningsfløjt –
forsvarsspillere løber for hurtigt frem = stop tiden, 
udvisning, korrektion og kast med 
igangsætningsfløjt
• 2. Kast med igangsætningsfløjt – forsvarsspillere 
løber for hurtigt frem – stop tiden, diskvalifikation 
og straffekast
• 3. Kast – tiden er stoppet – forsvarsspillere løber 
for hurtigt frem inden signal for kastets udførelse= 
korrektion, udvisning – klar til kastets udførelse



Sidste minut – sidste 30 sekunder

• 4. Tiden er stoppet, dommerne fløjter for kastets 
udførelse – tiden startes – en eller flere 
forsvarsspillere løber frem, før kastet er udført = 
der tages tid af klokken, der skal dømmes 
straffekast og en af forsvarsspillerne skal 
diskvalificeres



Blåt kort

• Nogle gange er det ikke klart for holdene, 
hvorvidt en diskvalifikation er givet i henhold til 8:5 
(ingen yderligere sanktion) eller regel 8:6 (skriftlig 
indberetning obligatorisk efter kampen)
• Dommerne glemmer at underrette Holdofficial A 
og observatøren
• Hvis dommerne viser et blåt kort, vil der følge en 
skriftlig indberetning, og disciplinærudvalget vil 
være ansvarlig for sagens videre behandling
• Blåt kort har intet med reglerne vedr. sidste 30 
sekunder at gøre



Blåt kort

• Dommerne skal først vise det røde kort og 
senere, efter en kort samtale, det blå kort



Målmand som markspillereller 7 markspillere

Bemærk, at regel 4 fortsat gælder i fuldt omfang, 
hvad angår teksten omkring en målmand, der 
bliver erstattet af en markspiller. Følgende 
regelændringer er indarbejdet:

• Et hold må spille med 7 markspillere på banen 
på samme tid. Det betyder, at en målmand må 
udskiftes med en markspiller, der er iført sin egen 
spillertrøje
• Hvis et hold spiller med 7 markspillere, er det 
ikke tilladt nogen spiller at udføre målmandens 
funktion. 



Målmand som markspiller

• Der er tale om en oplagt målchance, hvis et hold, 
der spiller med 7 markspillere, mister bolden, og 
målet derved er tomt, når modstanderholdet har 
bolden under kontrol og spilleren med bolden har 
front mod mål og er klar til at afslutte = 2 minutters 
udvisning og straffekast
• Det betyder, at der skal dømmes straffekast til 
modstanderholdet, hvis en markspiller træder ind i 
målfeltet for at forhindre modstanderholdet i at 
score. Markspilleren skal endvidere straffes for 
usportslig opførsel, selv om det er første gang, 
han forser sig



Målmand som markspiller

• Ved udskiftninger skal de almindelige regler for 
udskiftning iagttages. Ved indskiftning genvinder 
målmanden sine rettigheder og pligter
• Det betyder, at hvis et hold, der spiller med 7 
markspillere, mister bolden, og målmanden 
genindtræder på banen under en korrekt 
indskiftning, og målmanden forårsager et 
sammenstød med en angrebsspiller for at stoppe 
et kontraangreb, skal målmanden diskvalificeres, 
selv om han kom fra udskiftningsområdet og ikke 
fra målfeltet



Målmand som markspiller

• Hvis et hold spiller med 7 markspillere og skal 
udføre et målkast, skal en af markspillerne lade 
sig udskifte med målmanden, der herefter kan 
udføre målkastet. Dommerne afgør, hvorvidt en 
time out er nødvendig.
• Et hold spiller med 7 markspillere, da 
modstanderholdet erobrer bolden. Kort efter 
dømmes et frikast, da uret viser 30.00, og inden 
holdet har nået at skifte målmanden ind. I det 
tilfælde skal dommerne tillade det forsvarende 
hold at indskifte en markspiller med en målmand 
før udførelsen af frikastet


