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1 
Målmand RØD 1 befinder sig oppe ved HVIDT holds frikastlinje, da HVID 8 opfanger bol-
den og vil kaste den mod RØDT holds ”tomme” mål. Rød 5 har imidlertid opdaget faren og 
når lige at berøre HVID 8 ganske let på hånden i afslutningen, så bolden går lige forbi 
mål. 
Hvad skal der dømmes? 

A B C 
Straffekast til HVIDT hold Frikast til HVIDT hold 

Udvisning af RØD 5 
Straffekast til HVIDT hold  
Udvisning af RØD 5 

 
 

2 
RØD 9 griber bolden hængende i luften. Han lander på højre fod og sætter så venstre fod 
i gulvet. Højre fod løftes nu forbi venstre fod og sættes i gulvet. Herefter løftes venstre fod 
hen til højre fod, hvor den sættes i gulvet, inden bolden spilles videre til RØD 3.  
Hvor mange skridt har RØD 9 taget? 

A B C 
2 skridt 3 skridt 4 skridt 

 
 

3 
 

HVIDT hold er i angreb. HVID 7 står med den ene fod uden for sidelinjen og den an-
den inde på spillepladsen, da han modtager bolden fra HVID 3. Stående i den positi-
on spiller han bolden videre til HVID 4. 
Hvordan skal der dømmes? 

A B C 
HVID 7 skal have en hen-
stilling om, at han skal have 
begge fødder på banen. 

Intet - spillet fortsætter.  Frikast til RØDT hold  

 
 

4 
HVIDT hold skal give bolden op. Banedommeren fløjter for kastes udførelse. HVID 13 ta-
ger nu bolden ud af hånden på HVID 9, som står klar til at foretage kastet, da HVID 13 har 
set, at HVID 7 og HVID 3 er i favorable positioner midt på modstandernes banehalvdel. 
HVID 13 kaster så bolden til HVID 7, som scorer hos målmand RØD 16.  
Hvad er den korrekte kendelse  

 A B C 
Korrektion og nyt opgiver-
kast til HVIDT hold med 
fløjt for genstart 

Mål til HVIDT hold Frikast til RØDT hold  
 

 
 

5 
 

RØDT hold har netop bragt sig foran, så stillingen er 31-32. Tidtagningsanlægget viser 
59:50. Målmand HVID 1 kaster bolden hurtigt frem mod HVID 8, der står klar på midte-
linjen til at foretage et hurtigt opgiverkast. RØD 13, der ikke er straffet tidligere i kampen, 
løber nu helt tæt forbi HVID 8 med det ene formål at forsinke opgiverkastet, så HVIDT 
hold ikke kan få mulighed for at få en afslutning, inden kampen er slut. Pga. RØD 13’s 
placering får HVID 8 ikke taget det hurtige opgiverkast korrekt.  
Hvad skal der dømmes? 

A B C 
Time-Out 
Udvisning af RØD 13 
Opgiverkast til HVIDT 
hold 

Time-Out 
RØD 13 diskvalificeres 
Opgiverkast til HVIDT hold 

Time-Out 
RØD 13 diskvalificeres 
Straffekast til HVIDT hold 
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6 
 

HVIDT hold er i angreb. HVID official ”A” er utilfreds med dommernes manglende ind-
greb for ”hiven-i-trøjen”: Det viser official ”A” dommerne vha. nogle højlydte protester og 
voldsomme fagter.  Det er 1. gang i kampen, at der er uro i udskiftningsområdet.  
Hvad skal dommerne gøre? 

A B C 
Henstilling til official ”A” 
Frikast til HVIDT hold 

Advarsel til official “A” 
Frikast til RØDT hold 

Lave Time-Out 
Udvisning til official ”A” 
Frikast til RØDT hold 

 
 

7 
HVID 10 befinder sig i en oplagt scoringsposition.  
I sidste øjeblik vil RØD 7 spille bolden ud af hånden på HVID 10, men han rammer i ste-
det for HVID 10 med et hårdt slag med flad hånd på kroppen, så bolden går ved siden af 
mål. RØD 7 er ikke tidligere i kampen tildelt nogen straf. 
Hvad skal der dømmes? 

A B C 
Straffekast til HVIDT hold 
og 2 minutters udvisning  
til RØD 7 

Straffekast til HVIDT hold 
og advarsel til RØD 7 

Straffekast til HVIDT hold samt 
diskvalifikation af RØD 7 

 
 

8 
HVID 8 foretager et hopskud over RØDT forsvar. Bolden fortsætter – via en forsvarspa-
rade – op i luften, hvor den rammer loftet over målfeltet. 
Hvad skal der dømmes? 

A B C 
Målkast til RØDT hold Frikast til HVIDT hold Indkast til HVIDT hold 

 
 

9 
 

HVIDT hold er i angreb. RØD 7 går i mellem en aflevering og indleder et kontraangreb. 
Inden RØD 7 når midterlinjen, indhentes han af HVID 2, som holder fast i RØD 7´s trøje 
bagfra. Derved forhindres RØD 7 i et frit løb mod HVIDT holds mål, og en oplagt mål-
chance går derfor tabt. 
Hvad skal der dømmes? 

A B C 
Time-Out 
Udvisning af HVID 2 
Straffekast til RØDT hold 

Time-Out 
Diskvalifikation af HVID 2 
Frikast til RØDT hold 

Time-Out 
Diskvalifikation af HVID 2 
Straffekast til RØDT hold 

 
 

10 
Venstre fløj HVID 3 står med en fod på sidelinjen samt den anden uden for banen, så 
han har mulighed for at komme i fart og få et bedre afsæt. Han løfter den fod, der er 
uden for banen, og efter 2 skridt modtager han bolden i høj fart fra HVID 5. Dommerne 
har tidligere gjort HVID 3 opmærksom på, at han skal starte sit tilløb inde på banen.  
Hvad skal der gøres? 

A B C 
Korrektion af HVID 3 

Spillet genoptages med et 
frikast til HVIDT hold 

Frikast til RØDT hold Intet - spillet fortsætter 
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11 
RØDT hold er i angreb kort før tid, da stregspiller RØD 10 pludselig trækker en albue op i 
ansigtet på HVID 3. Dommerne laver straks Time-Out, og uret står på 59:58.  
Hvad skal der dømmes? 

A B C 
Diskvalifikation til RØD 10 

Frikast til HVIDT hold 
Diskvalifikation til RØD 10 
Straffekast til HVIDT hold 

Udvisning til RØD 10 
Frikast til HVIDT hold 

 
 

12 
HVIDT hold er tildelt et straffekast. Lige da HVID 11 har scoret på straffekastet, giver tid-
tageren signal. Tidtageren fortæller, at RØDT hold, som har RØD 8 udvist i endnu 1 mi-
nut, var 7 spillere på banen, da kastet blev udført. Her iblandt RØD 8.  
Hvordan fortsættes spillet 

A B C 
Målet godkendes. 
RØD 8 idømmes en ny ud-
visning, og RØDT hold 
skal spille med yderlige 1 
spiller i undertal i resttiden 

Målet annulleres.  
Nyt straffekast til HVIDT 
hold og RØD 8 idømmes 
en ny udvisning, og RØDT 
hold skal spille med yderli-
ge 1 spiller i undertal i rest-
tiden 

Målet godkendes, og RØD 8 
idømmes en ny udvisning og 
skal således afsone i alt 3 mi-
nutter (2 minutter + resttiden) 

 
 

13 
RØDT hold kan nøjes med uafgjort, og stillingen er 21-21. HVIDT hold er i angreb, og 
HVID 7 kaster bolden mod mål i de sidste sekunder. Da bolden befinder sig i luften over 
målfeltet, lyder slutsignalet fra tidtageren lige inden, bolden går i mål.  
Kan scoringen anerkendes? 

A B C 
Nej.  
HVIDT hold skal udføre et 
frikast efter tid, da bolden 
var på vej mod mål, da 
slutsignalet lød 

Ja.  
Man skal altid afvente  
resultatet af et scoringsfor-
søg 

Nej.  
Kampen er slut 

 
 

14 
Da der er spillet 29:40, får HVID 3 en udvisning for en fastholdelse af RØD 2. I pausen 
fortæller HVID 3 dommerne på en usportslig måde, at han synes, at de er dårlige.  
Hvad skal dommerne gøre ved HVID 3? 

A B C 
Give en ny udvisning Give en diskvalifikation Give en henstilling 

 
 

15 
RØD 9 skal udføre et straffekast 8 sekunder før tid. Her rammer RØD 9 den stilleståen-
de målmand HVID 1 direkte i ansigtet, hvorefter bolden triller ned bag baglinjen.  
Hvad skal der dømmes? 

A B C 
Time Out 
Diskvalifikation af RØD 9 
Frikast til HVIDT hold 

Time Out 
Diskvalifikation af RØD 9 
Målkast til HVIDT hold 

Time Out 
Diskvalifikation af RØD 9 
Straffekast til HVIDT hold 
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16 
RØD 7 dækker meget voldsomt op og begår i løbet af kampen flere regelbrud, hvorfor 
dommerne har givet ham en 2 minutters udvisning både 08.43 og igen 12:46. 
Da RØD 7 foretager en voldsom omklamring, udvises han i 2 minutter 18:32, hvilket han 
bliver så fortørnet over, at dommerne giver ham yderligere en udvisning, og efterfølgende 
også en diskvalifikation pga., at han nu har fået 3 udvisninger.  
Det bliver RØD official ”A” meget ophidset over, og hans protester udløser derfor også en 
2 minutters udvisning. 
Hvor mange spillere inkl. målmanden må RØDT hold være på banen, når spillet genopta-
ges? 

A B C 
4 5 6 

 
 

17 
Målmand HVID 16 starter et angreb med et langt kast fra målfeltet frem til HVID 13.  
Lige inden HVID 13 når at gribe bolden, fløjter dommerne Time-Out på grund af, at der er 
vand på banen. Bolden var i luften, da spillet blev afbrudt. 
Hvordan genstartes spillet? 

A B C 
Målkast til HVIDT hold Frikast til RØDT hold Frikast til HVIDT hold 

 
 

18 
 

RØDT hold vil udføre et frikast uden fløjt ved HVIDT holds frikastlinje 59:56. HVID 3 er 
lidt for ivrig og træder nu ca. en 1 meter frem for at gøre klar til at møde RØD 7, da det 
ser ud til, at RØDT 8, der skal udføre frikastet, vil spille bolden til RØD 7. 
Hvad skal der dømmes? 

A B C 
Time-Out 
Udvisning af HVID 3 
Nyt frikast til RØDT hold 

Time-Out 
Diskvalifikation af HVID 3 
Straffekast til RØDT hold 

Time-Out 
Korrektion af HVID 3 
Nyt frikast til RØDT hold 

 
 
 

19 
 

Målmanden for HVIDT hold parerer et skud fra RØD 8 få sekunder før tid. Bolden ram-
mer loftet over målfeltet. Det automatiske slutsignal lyder umiddelbart herefter. 
Hvad skal der ske? 

A B C 
Indkast til RØDT hold med 
fløjt for genstart 

Frikast til RØDT hold med 
fløjt for genstart 

Intet – kampen er slut 

 
 

20 
 

RØDT hold er i besiddelse af bolden, da tidtageren afbryder spillet, fordi han som den 
eneste har set, at official ”A” fra RØDT hold har kastet en stol ind på banen i protest 
over en dommerkendelse. RØD 7 befandt sig i en oplagt scoringsposition, da spillet blev 
afbrudt af tidtageren.  
Hvad skal der ske? 

A B C 
Episoden indberettes  
Straffekastkast til RØDT 
hold 

Diskvalifikation af official 
”A” fra RØDT hold 
Frikast til HVIDT hold 

Episoden indberettes  
Frikast til RØDT hold 
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21 
 

HVIDT hold er i angreb. Dommerne skønner, at der er tale om en passiv spillestil og 
vælger at vise forvarselstegnet. HVID 8 kaster fra en håbløs position bolden mod mål.  
Via målmand RØD 1´s parade fortsætter bolden op og rammer loftet over målfeltet. 
Hvad skal der dømmes? 

A B C 
Indkast til HVIDT hold 
Markeringen bortfalder 

Indkast til HVIDT hold 
Markeringen fastholdes 

Frikast til HVIDT hold 
Markeringen bortfalder 

 
 

22 
 

Tidtagningsanlægget viser 18:55, da HVID 4 udvises for at fastholde RØD 2. På vej ud 
til udskiftningsområdet går han ikke gennem ”udskiftningskorridoren”. Da han er kommet 
ud, vender han sig mod dommerne og råber: ”Sådanne nogle kvajpander burde ikke ha-
ve lov til at dømme andet end børnehåndbold” 
Hvornår er HVIDT hold igen fuldtalligt? 

A B C 
22:55 24:55 20:55 

 
 

23 
 

 

RØD official ”B” har midt i 1. halvleg fået en advarsel for ulovligt at betræde spilleplad-
sen. I pausen fortæller RØD official ”A” dommerne på en usportslig måde, at han er util-
freds med, at dommerne dømmer til hjemmeholdets fordel.  
Hvad skal der ske? 

A B C 
RØD official ”A” skal  
diskvalificeres, og RØDT 
hold må starte 2. halvleg 
med 7 spillere.  

RØD official ”A” skal have 
en udvisning, og RØDT 
hold skal reduceres med 1 
spiller i 2 min. fra starten af 
2. halvleg. 

RØD official ”A” skal  
diskvalificeres, og RØDT 
hold skal reduceres med 1 
spiller i 2 min. fra starten af 
2. halvleg 

 
 

24 
RØDT hold har netop scoret og reduceret til 20-21, da der mangler 10 min af kampen.  
Målmand HVID 16 ”fumler” med bolden for at trække tiden og forsinker dermed opgiver-
kastet. HVIDT hold har ikke tidligere haft problemer med at få bolden op til midten. Hvad 
skal dommerne gøre? 

A B C 
Lave Time-Out 
Progressiv bestraffe af 
målmand HVID 16 
Vise forvarselstegnet sam-
tidig med, at der fløjtes op 
for opgiverkastet 

Vise forvarselstegnet samti-
dig med, at der fløjtes op for 
opgiverkastet 

Opfordre målmand HVID 16 
til at få bolden hurtigere op til 
midten 

 
 

25 
Hvilken af følgende situationer kan defineres som en ”særlig upassende usportslig ad-
færd”? 

A B C 
At ramme en stillestående 
målmand i ansigtet på et 
straffekast 

Demonstrativt at kaste en 
bold væk efter en dommer-
kendelse 

At forhindre en modspiller i 
at udføre et kast i de sidste 
30 sekunder af kampen.  
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26 
HVID 2 laver en dårlig aflevering, og bolden fortsætter ind i eget målfelt, hvor den rammer 
målstolpen og triller i retning mod spillepladsen. Målmand HVID 16 samler nu bolden op 
og kaster den mod RØDT holds mål, hvor bolden rammer overliggeren og derefter loftet 
over RØDT holds målfelt. 
Hvad skal dømmes? 

A B C 
Frikast til RØDT hold Indkast til HVIDT hold Indkast til RØDT hold. 

 
 

27 
 

RØD 13 ligger skadet. Der fløjtes Time-Out, og dommerne gør banen fri, så to  
berettigede personer kan komme på banen for at hjælpe den tilskadekomne.  
RØD official ”C” går direkte hen og tilser RØD 13, mens RØD official ”A” i stedet for går 
hen til dommerparret og fortæller på en usportslig måde, hvad han mener om deres 
kampledelse. 
Hvad skal der dømmes? 

A B C 
RØD official ”A”  
skal have en advarsel 

RØD official ”A” skal have 
en 2 minutters udvisning 

RØD official ”A”  
skal diskvalificeres 

 

 

28 
 

HVIDT hold erobrer bolden og spiller bolden frem til HVID 7, der befinder sig med bol-
den under kontrol i en oplagt målchance. Inden HVID 7 når at afslutte, løber RØD 3 som 
overtallig spiller ind på banen. Tidtageren opdager ikke den overtallige spiller, men det 
gør dommerne.  
Hvad skal dommerne gøre? 

A B C 
Anvende fordelsreglen og 
afvente HVID 7’s afslutning. 
Derefter lave Time-Out og 
udvise RØD 3 i 2 minutter 

Straks lave Time-Out 
RØD 3 udvises i 2 minutter, 
og spillet genoptages med 
et straffekast til HVIDT hold 

Straks lave Time-Out 
RØD 3 diskvalificeres, og 
spillet genoptages med et 
straffekast til HVIDT hold 

 

 

29 
En kamp skal afgøres ved en straffekastrunde. HVID 9 er udpeget til at kaste, men inden 
han skal kaste, kommer han gentagne gange med flere usportslige kommentarer til dom-
merne.  
Hvad skal der ske? 

A B C 
HVID 9 diskvalificeres, og 
HVIDT hold får 1 skud min-
dre i straffekastrunden. 

HVID 9 udvises og må ikke 
deltage i straffekastrunden. 
HVIDT hold får lov til at ud-

pege en ny skytte. 

HVID 9 diskvalificeres og må 
ikke deltage i straffekastrun-
den. HVIDT hold får lov til at 
udpege en ny skytte. 

 

 

30 
 

RØD 11 står korrekt placeret og er klar til at udføre et frikast. Han tager nu en dribling 
med bolden og kaster derefter bolden hen til RØD 9, der kaster bolden i mål.  
Hvad skal der dømmes? 

A B C 
Mål til RØDT hold Frikast til HVIDT hold Nyt frikast til RØDT hold 

med fløjt for genstart 
 


