
Ikke holde afstand  

Ikke at holde korrekt afstand fører til et straffekast 

og en diskvalifikation, såfremt et kast inden for de 

sidste 30 sekunder af kampen ikke kan udføres.  

Reglen benyttes for forseelser begået inden for 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 inden for de sidste                      

30 sekunder og tiden ikke er stoppet,  

og udførelsen af et kast forhindres eller forsinkes 

af en hændelse som usportslig optræden i udskift-

ningsområdet, 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 diskvalifkaiton.  

Hvis et kast bliver udført men blokeret 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.  

Assistere skadede spillere  

I tilfælde hvor flere spillere fra samme hold bliver 

skadet (ex. ved sammenstød) kan dommerne give 

tilladelse til, at flere deltage-berettigede personer 

betræder spillepladsen for at assistere disse  

spillere med et max. på to personer for hver  

skadet spiller.  

Derudover kan dommere også give læger og  

lignende tilladelse til at betræde banen for at  

assistere den eller de skadede spillere.  

Passivt spil – antal afleveringer  

Det tæller som en aflevering hvis et skud på mål 

bliver blokeret/pareret og bolden returnerer til  

kasteren eller en af hans medspillere.  

Diskvalifikation af målmanden  

Reglen anvendes, når målmanden  

kommer fra målfeltet eller fra en  

tilsvarende position udenfor  

målfeltet og forårsager et frontalt  

sammenstød med en modstander.  

MEN! 

Reglen benyttes ikke, når målmanden løber i  

samme retning som en modspiller, ex. ved  

indtræden på banen fra udskiftningsområdet.  

Straffekast ved tomt mål  

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.  

Spillers indtræden med forkert farve/nummer 

En forseelse relateret til fejl på spillertøjet 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.  

Opdatering af retningslinje (regel 4:11)  

Ny retningslinje (regel 7:11, fortolkning 4 stk. 3) 

Ny retningslinje (regel 8:5 kommentarer) 

Ny retningslinje (regel 14:1 og fortolkning 6c) 

Ny retningslinje (regel 4:7 og 4:8) 

Opdatering af retningslinje (regel 8:10 c) 
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