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Give bolden til en medspiller
 I mange år har man fra land til land
fortolket forskelligt på det at give bolden
til en medspiller – det bliver der nu lavet
om på
 Regel 15 vedrører almene anvisninger på
kastenes udførelse
 Af Regel 15:2, 3. afsnit fremgår:
 Bolden må ikke berøres af eller rækkes
over til en anden spiller under udførelsen
(læs indkast, målkast, frikast,
opgiverkast)
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Give bolden til en medspiller
 Det betyder, at man i forbindelse med
udførelsen af et formelt kast ikke må give
bolden til en medspiller – der skal være luft
imellem – dvs. den skal ”kastes” til
medspilleren
 Denne regel har vi i Danmark fejlagtigt
overført til spillet, således har vi fortolket, at
det heller ikke var tilladt at give bolden til en
medspiller i det almindelige spil
 Der står ingen steder i spillereglerne, at
dette er forbudt – derfor – det er tilladt at
give bolden til en medspiller i almindeligt
spil
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Give bolden til en medspiller
 Regel 15:2, 3. afsnit henviser til regel 15:7, 2.
og 3. afsnit
 Her fremgår, hvad der skal ske, hvis bolden
berøres af eller rækkes over til en anden
spiller under udførelsen
 Jf. 15:7, 2 afsnit skal principielt enhver
overtrædelse under en udførelse af et kast
uden fløjt korrigeres, og kastet skal gentages
med et dommerfløjt – imidlertid skal
fordelstanken efter 13:2 anvendes. Såfremt et
hold efter en fejlagtig udførelse straks mister
boldbesiddelsen, betragtes kastet dog som
udført og spillet fortsætter.
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Give bolden til en medspiller
 Jf. regel 15:7, 3. afsnit skal principielt
enhver overtrædelse under en udførelse
af et kast efter et fløjt for genstart
straffes. Dette gælder fx hvis kasteren er
uden fodfæste under udførelsen, holder
bolden udover 3 sekunder eller flytter sig
bort fra den korrekte position, inden
bolden har forladt hans hånd
 Giver man bolden til en medspiller under
udførelsen af et kast uden
igangsætningsfløjt = nyt kast med fløjt
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Give bolden til en medspiller
 Giver man bolden til en medspiller under
udførelsen af et kast med
igangsætningsfløjt = frikast til
modstanderholdet
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Give bolden til en medspiller

 Her er der tale om udførelse af et frikast
 Bolden gives til en medspiller
 Der er tale om et kast med fløjt = frikast til
modstanderholdet

06-09-2020

DHF

9

Give bolden til en medspiller

 Her er tale om almindeligt spil
 Bolden gives til en medspiller
 Det er tilladt – og der begås i øvrigt ingen
tekniske fejl.
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Give bolden til en medspiller

 Endnu en situation i almindeligt spil
 Bolden gives til en medspiller
 Det er tilladt – Hvid er dog på kanten af
skridt
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Udførelse af kast
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Udførelse af kast
 Før udførelsen af et kast skal kasteren
indtage den korrekte placering som
foreskrevet for kastet. Bolden skal
befinde sig i kasterens hånd
 Med undtagelse af målkast skal kasteren
under udførelsen uafbrudt berøre gulvet
med en del af sin fod, indtil bolden har
forladt hans hånd. Den anden fod må
gentagne gange løftes og sænkes
 Kasteren skal forblive i korrekt position,
indtil kastet er udført
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Udførelse af kast
 Et kast betragtes som udført, når bolden
har forladt kasterens hånd (se dog 12:2)
 Af 12:2 andet afsnit fremgår, at målkastet
betragtes som udført, når bolden
fuldstændigt har forladt passeret
målcirklen
 Målmanden må udføre målkastet som et
hopskud – han må løbe under udførelsen
– det et dog vigtigt at holde fast i
rækkefølgen – bolden skal først slippe
kasterens hånd – derefter passere
målcirklen
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Udførelse af kast
 Det er derfor ikke tilladt under udførelsen
af et målkast at springe ud over
målcirklen, før bolden har sluppet
målmandens hånd
 Kasteren må ikke berøre bolden igen, før
den har berørt en anden spiller eller
målrammen
 Husk dog ved straffekast: Hverken
kasteren eller en medspiller må efter
udførelsen af et straffekast berøre
bolden, før den har berørt en modspiller
eller målrammen – og at et straffekast
skal udføres som et skud mod mål
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Udførelse af kast
 Der kan scores direkte på alle kast – dog
undtaget et direkte selvmål scoret på
målkast af målmanden selv
 Bolden må ikke berøres eller rækkes over
til en anden spiller under udførelsen
 Alle medspillere skal have indtaget
korrekte placeringer. Med undtagelse af
opgiverkast skal spilleren forblive i
korrekte positioner, indtil bolden har
forladt kasterens hånd. Bolden må ikke
berøres af eller rækkes over til en
medspiller under udførelsen af kastet
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Udførelse af kast
 Kasterens modspillere skal indtage de
forskrevne placeringer og forblive i en
korrekt position, indtil bolden har forladt
kasterens hånd.
 Ukorrekte placeringer fra modspillerens
side i forbindelse med udførelse af
opgiverkast, indkast eller frikast skal ikke
korrigeres af dommerne, hvis de
angribende spillere ikke har nogen
ulempe ved at tage kastet øjeblikkeligt.
Hvis de forulempes derved, skal
placeringerne korrigeres
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Udførelse af kast
 Dommeren skal fløjte for genoptagelse af
spillet
a) Altid i forbindelse med opgiverkast og
straffekast
b) I nogle tilfælde ved indkast, målkast og
frikast
c) For genstart efter en Time-Out
d) For genstart med frikast efter regel 13:4
e) Når udførelsen af et kast forsinkes
f) Efter korrektion af spilleres positioner
g) Efter en mundtlig henstilling eller en
advarsel (i breddehåndbold også ved 2
min. udvisning og diskvalifikation)
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Udførelse af kast
 I alle andre situationer har dommerne ret
til selv at afgøre, om et fløjt er nødvendigt
for fortsættelse af spillet
 Principielt skal dommerne ikke fløjte for
genoptagelse af spillet, før spillerne har
indtaget deres reglementerede positioner
under 15:1, 15:3 og 15:4 (husk igen, hvis
de ikke har indflydelse – undlad
korrektion)
 Hvis dommerne fløjter, for at et kast kan
tages på trods af ukorrekte
spillerplaceringer, så har disse spillere fuld
ret til straks at gribe ind i spillet
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Udførelse af kast
 Efter fløjtesignalet skal kasteren spille
bolden indenfor 3 sekunder
 Overtrædelse af kasterens medspillere
forud for udførelsen af et kast – typisk i
form af indtagelse af ukorrekte positioner
eller en medspilleres berøring af bolden –
skal medføre en korrektion
 Konsekvenserne af kasterens eller
medspilleres regelovertrædelser under
udførelsen af et kast er afhængige af, om
kastets udførelse fløjtes i gang
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Udførelse af kast
 Principielt skal enhver overtrædelse under en
udførelse af et kast uden fløjt korrigeres, og kastet
skal gentages med et dommerfløjt. Imidlertid skal
fordelstanken efter 13:2 anvendes. Såfremt et
hold efter en fejlagtig udførelse straks mister
boldbesiddelsen, betragtes kaste dog som udført,
og spillet fortsætter
 Principielt skal enhver overtrædelse under en
udførelse af et kast efter et fløjt for genstart
straffes. Dette gælder fx hvis kasteren er uden
fodfæste under udførelsen, holder fast i bolden
udover 3 sekunder eller flytter sig bort fra den
korrekte position, inden bolden har forladt hans
hånd.
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Udførelse af kast
 Dette gælder også, hvis en medspiller efter fløjtet,
men inden bolden har forladt kasterens hånd,
bevæger sig hen i en ukorrekt position
 I sådanne tilfælde gælder det oprindelige kast
som udført, og modspillerne tilkendes et frikast
fra det sted, hvor overtrædelsen fandt sted
 Principielt skal enhver overtrædelse i forbindelse
med udførelse af et kast, der fløjtes i gang,
straffes straks. Dermed menes forseelser efter
regel 15:2, 2. afsnit, som fx hvis kasteren berører
bolden for anden gang, før den har berørt en
anden spiller eller målrammen, hvis han dribler
eller lægger bolden på gulvet for igen at samle
den op. Dette straffes med et frikast til
modspillerne
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Udførelse af kast
 Forsvarsspillere, som generer udførelsen
af et kast, fx ved at indtage eller bevæge
sig ind i en ukorrekt placering, skal med
undtagelse af tilfældene i reglerne 14:8,
14:9, 15:4, 2. afsnit og 15:5, 3. afsnit,
straffes herfor
 Dette gælder uafhængigt af, om det sker
før eller under udførelsen, og om kastet
skal fløjtes i gang eller ikke
 Et kast, der generes af en forseelse af
modspillerholdet, skal principielt
gentages
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Særligt omkring målkast
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Særligt omkring 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 modspilleren at opholde sig
umiddelbart uden for målcirklen, men de må ikke
berøre bolden, før den har passeret målcirklen
 Bemærk – et målkast kan udføres løbende og
springende – husk dog rækkefølgen – først slippe
bolden dernæst skal bolden passere målcirklen –
man kan således ikke springe ud over målcirklen
med bolden i hånden
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Særligt omkring målkast

 Målmanden passerer målcirklen med bolden
i hånden
 Bolden skal have sluppet hans hånd, inden
han passerer målcirklen
 Derfor nyt målkast med fløjt
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Sidste 30 sekunder
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Sidste 30 sekunder
 8:10c – diskvalifikation (rødt kort) og straffekast,
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 (fx
med kun begrænset fysisk handling, opfange en
aflevering, forstyrre at gribe en bold, ikke slippe
bolden)
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Sidste 30 sekunder
 Se nye retningslinjer
https://dhf.dk/media/12100/retningslinjer
-og-fortolkninger-til-de-internationalehaandbold-spilleregler-2019.pdf
 Ikke at respektere korrekt afstand fører til
en diskvalifikation og et straffekast, hvis
et kast inden for de sidste 30 sekunder
ikke kan udføres
 Reglen benyttes inden for de sidste 30
sekunder eller samtidig med slutsignalet
 Det betyder, at kast efter tid ikke er
omfattet af regel 8:10c – her gælder de
almindelige regler
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Sidste 30 sekunder
 Se nye retningslinjer
https://dhf.dk/media/12100/retningslinjer
-og-fortolkninger-til-de-internationalehaandbold-spilleregler-2019.pdf
 Ikke at respektere korrekt afstand fører til
en diskvalifikation og et straffekast, hvis
et kast inden for de sidste 30 sekunder
ikke kan udføres
 Reglen benyttes inden for de sidste 30
sekunder eller samtidig med slutsignalet
 Det betyder, at kast efter tid ikke er
omfattet af regel 8:10c – her gælder de
almindelige regler
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Sidste 30 sekunder
 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 af holdet der ikke er i
boldbesiddelse, gælder regel 8:10c, og
der skal dømmes straffekast og den
skyldige skal straffes med en
diskvalifikation
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Sidste 30 sekunder
 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 være en bestrafning
 Nøgleord:
- tage tid af klokken
- aktiv handling
- bold ude af spil
- mod holdet i boldbesiddelse……
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Sidste 30 sekunder







Der tages tid af klokken
Der er tale om en aktiv handling
Bolden er ude af spil
Mod holdet i boldbesiddelse
= diskvalifikation og straffekast
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Sidste 30 sekunder







Der tages tid af klokken
Der er tale om en aktiv handling
Bolden er ude af spil
Mod holdet i boldbesiddelse
= diskvalifikation og straffekast
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Sidste 30 sekunder







Der tages tid af klokken
Der er tale om en aktiv handling
Bolden er ude af spil
Mod holdet i boldbesiddelse
= diskvalifikation og straffekast
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Sidste 30 sekunder
 Der skal dømmes diskvalifikation og
straffekast
 8:10d – 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
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Sidste 30 sekunder
 Hvis spilleren, som overtrædelsen begås
mod, eller en medspiller scorer et mål, før
spillet bliver afbrudt, skal der ikke
dømmes straffekast
 Nøgleord: bold i spil, mod holdet i bold
besiddelse, rødt eller blåt kort jf. 8:5, 8:6,
8:10a, 8:10b
 Husk kun at straffe forseelser med
diskvalifikation, hvis I ville have gjort det
samme i kampens første spilminut
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 Tak for idag
 Rigtig god sæson
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