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2 
RØDT holds målvogter vil udføre et hurtigt målkast, men kommer under udfø-
relse af kastet til at berøre målcirklen med det yderste af foden. Bolden ender 
hos RØD 5, der er fri ved HVIDT holds målcirkel. HVID 6 protesterer meget 
højlydt til dommeren over, at målvogteren har berørt målcirklen. HVID 9 løber 
helt bevidst gennem eget målfelt og forhindrer derved RØD 5’s skud på mål.  
Korrekt kendelse?  

A B C 

Time Out. Udvisning af 
HVID 6 og HVID 9. 
Nyt målkast til RØDT 
hold med fløjt for gen-
start.  
 

Time Out. Straffekast til 
RØDT hold. Udvisning af 
HVID  6 og HVID 9. 

Time Out. Udvisning af 
HVID 9. Nyt målkast til 
RØDT hold med fløjt for 
genstart.  

 

3 
Stillingen er 34-34 kort før tid. RØDT holds målmand RØD 1 er med fremme i 
angrebet, da det lykkes udeholdets RØD 7 at score til 34-35.  
Hjemmeholdets HVID 10 løber til midterlinien for at tage et hurtigt opgiverkast. 
HVID 10 står med en fod foran midterlinien og den anden bag midterlinien, da 
dommeren fløjter for kastes udførelse. HVID 10 kaster bolden direkte op mod 
RØDT holds mål. Lige inden bolden går i mål, lyder det automatiske slutsignal. 
Samtidig med går det op for dommeren, at HVID 10 ikke har været korrekt 
placeret, da der blev fløjtet for opgiverkastes udførelse.  
Korrekt kendelse? 

A B C 

Mål til HVIDT hold, da 
det er det umiddelbare 
resultatet af opgiverka-
stet. 
 

Kampen er slut. Målet 
godkendes ikke.  

Korrektion af HVID 10 og 
nyt opgiverkast med fløjt 
for genstart. 
 

 

4 
Målmand RØD 12 løber ud af målfeltet for at stoppe HVID 9 i et kontraangreb. 
Da HVID 9 dribler forbi målmand RØD 12, fastholder han HVID 9, som imidler-
tid har fået bolden under kontrol og kaster den i det tomme mål. 
Korrekt beslutning?  

A B C 

Mål.  
Diskvalifikation af RØD 
12 

Mål.  
Udvisning af RØD 12 

Straffekast til HVIDT 
hold. 
Udvisning af RØD 12 
 

 

1 
Hvornår begynder udvisningstiden for en udvist spiller? 

A B C 

Når dommeren har vist 
dommertegn nr. 14 
(Markeringen for en ud-
visning). 

Når den udviste spiller 
har passeret sidelinien og 
er i sit eget udskiftnings-
område. 
 

Når dommeren fløjter for 
genoptagelse af spillet. 



  
Dansk Håndbold Forbund 

5 
HVIDT hold har 1 spiller udvist. Spillerne fra HVIDT hold har indtaget deres 
positioner i angrebet og er påbegyndt opbygningsfasen. Nu løber HVID 6 og 
HVID 8 tilbage til eget udskiftningsområde for at lade sig udskifte. Samtidig 
med foretager RØD 6 en korrekt udskiftning. Korrekt kendelse?  

A B C 

Forvarselstegnet for 
passivt spil vises. 

Der fløjtes straks for pas-
sivt spil og derfor frikast 
til RØDT hold 

Intet – HVIDT hold har 
lov til at foretage udskift-
ning, når RØDT hold 
samtidig foretager en 
udskiftning. 

 

6 
Stillingen er 24 – 24. HVID 9 kaster efter en flot detalje bolden mod RØDT 
holds mål og scorer. Samtidig med lyder det automatiske slutsignal. 
Banedommeren viser ved at slå hænderne ud til siden, at bolden ikke var i 
mål, inden det automatiske slutsignal havde lydt. Måldommeren fløjter imidler-
tid 2 gange og markere for mål. 
Korrekt kendelse? 

A B C 

Banedommerens ken-
delse er gældende, så 
målet kan ikke godken-
des. 
Slutstilling 24-24 

Målet bliver godkendt, da 
måldommeren har fløjtet 
2 gange og dermed god-
kendt målet. 
Banedommeren har ikke 
fløjtet men kun slået ud 
med hænderne. 
Slutstilling 25-24 til 
HVIDT hold. 

Dommerne mødes og 
træffer en fælles afgørel-
se om, målet kan god-
kendes eller ej. 
Slutstillingen meddeles 
herefter. 

 

7 
HVIDT hold er tildelt et straffekast. Da HVID 4 slår sig i situationen, laver 
dommerne Time Out. HVID 27, som er en sikker straffekastskytte, sendes på 
banen af official A fra HVIDT hold, inden HVID 18 har forladt spillepladsen. 
Korrekt kendelse?  

A B C 

Straffekast til HVIDT 
hold og 2 minutters ud-
visning til HVID 27 

Frikast til RØDT hold ved 
HVIDT holds udskift-
ningsområde og 2 minut-
ters udvisning til HVID 27 
 

Straffekast til HVIDT 
hold. 
Ingen udvisning, da der 
er lavet Time Out.  

 

8 
Holdofficial A fra RØDT hold brokker sig og modtager en 2 minutters udvis-
ning. Før spillet bliver sat i gang igen, brokker han sig endnu en gang og bliver 
derfor diskvalificeret.  
Korrekt kendelse?  

A B C 

RØDT hold reduceres 
med 2 spillere i 2 minut-
ter.  
 

RØDT hold reduceres 
med 1 spiller i 4 minutter. 

RØDT hold reduceres 
med 1 spiller i 2 minutter.  
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9 
Under opvarmningen kort før kampstart bliver HVID 11 så alvorligt skadet, at 
han er ude af stand til at spille kampen.  
Korrekt afgørelse? 

A B C 

HVID 11 kan ikke er-
stattes. 

HVID 11 kan kun erstat-
tes, hvis dommerne god-
kender det.  
 

HVID 11 kan erstattes af 
en anden spiller, hvis 
holdet ønsker det. 

 

10 
Dommerne har dømt frikast til HVIDT hold ved RØDT holds frikastlinje. Tidta-
geren fløjter nu og stopper kampuret. 
Dommerne undersøger årsagen til, at tidtageren har afbrudt spillet. Tidtageren 
oplyser, at HVID 9 har gjort sig skyldig i en fejlagtig udskiftning. Dommerne har 
ikke bemærket, at HVID 9 har lavet en forkert udskiftning.  
Korrekte kendelse?  

A B C 

Udvisning til HVID 9 og 
frikast til HVIDT hold 
ved RØDT holds frikast-
linie. 

Udvisning til HVID 9 og 
frikast til HVIDT hold ved 
RØDT hold udskiftnings-
område. 
 

Spillet genoptages med 
et frikast til HVIDT hold 
ved RØDT holds frikastli-
nie. 

 

11 
Målmand HVID 16 er blevet skadet og skal udskiftes med HVID 5.  
HVID 5 får en overtrækstrøje på og kommer på banen.  
10 minutter senere er HVID 16 igen i stand til at spille, og holdofficial A foreta-
ger en korrekt udskiftning af HVID 5, som straks tager overtræktrøjen af igen. 
HVID 8 udskiftes herefter med HVID 5 uden at underrette tidtagerbordet om, at 
HVID 5 igen er blevet markspiller.  
Korrekt kendelse? 

A B C 

Intet – spillet fortsætter.  Frikast til RØDT hold og 
udvisning af HVID 5. 

Frikast til RØDT hold og 
progressiv bestrafning af 
official A fra HVIDT hold.  
 

 
 

12 
Stillingen er 27-23 til RØDT hold. Der er 25 sekunder tilbage af kampen, da 
bolden triller ud til indkast til HVIDT hold ved RØDT holds udskiftningsområde. 
Holdofficial A fra RØDT hold spærrer HVIDT holds vej til bolden for at forsinke 
udførelsen af indkastet. Ingen holdofficials fra RØDT hold er tidligere blevet 
straffet i kampen.  
Hvad skal der dømmes? 

A B C 

Time Out. Advarsel til 
holdofficial A fra RØDT 
hold. 

Time Out. 2 minutters 
udvisning af holdofficial A 
fra RØDT hold. 

Time Out. Diskvalifikation 
af holdofficial A fra RØDT 
hold. 
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13 
HVIDT hold har scoret et mål. Dommerne har endnu ikke fløjtet for udførelsen 
af opgiverkastet, da RØD 10 betræder banen, før RØD 6 har forladt den.  
Korrekt kendelse? 

A B C 

Udvisning til RØD 10. 
Opgiverkast til RØDT 
hold. 

Udvisning til RØD 6.  
Opgiverkast til RØDT 
hold.  

Udvisning til RØD 10.  
Frikast til HVIDT hold ved 
RØDT holds udskift-
ningsområde.  
 

 

14 
HVIDT hold fører 20 – 19, og der er 20 sekunder tilbage af kampen. 
Målmand HVID 1 har netop reddet et skud fra RØDT hold.  
Bolden ruller ud mod en hel fri RØD 5, men målmand HVID når med foden at 
slå bolden ud over egen baglinie, mens den stadigvæk ruller i målfeltet.  
Korrekt kendelse? 

A B C 

Målkast til HVIDT hold.  
 

Straffekast til RØDT hold Frikast til RØDT hold 

 

15 
Målmand HVID 1 redder et skud på mål og kaster sig efter bolden, der er på 
vej ud mod spillepladsen. HVID 1 får fat i bolden, og holder den, da han glider 
ud over målcirklen. Liggende på gulvet uden for målfeltet afleverer han bolden 
til HVID 7.  
Korrekt kendelse? 

A B C 

Frikast til RØDT hold Intet spillet fortsætter. Korrektion og målkast til 
HVIDT hold med fløjt for 
genstart. 
 

 

16 
En spiller griber bolden i luften, lander på højre fod og sætter af igen på højre 
fod. Han lander derefter først på venstre fod og sætter derefter højre fod til 
gulvet helt inde ved venstre fod. 
Hvor mange skridt har spilleren taget? 

A B C 

3 2 1 
 

 

17 
HVID 5 vil starte et angreb. For at gøre det dribler han med bolden, mens han 
tager 5 skridt. Han tager derefter bolden op i hænderne for at aflevere den til 
HVID 9.  
Korrekt kendelse? 

A B C 

Frikast til RØDT hold. Korrektion og frikast til 
HVIDT hold. 
Igangsætningsfløjt. 

Spillet fortsætter uden 
afbrydelse. 
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18 
Hvornår skal en spiller diskvalificeres? 
 

A B C 

For en forseelse mod 
en modspiller, der brin-
ger dennes helbred i 
fare.  
 

For gentagen usportslig 
opførsel på banen.  

For en fejlagtig udskift-
ning mens modstanderne 
har oplagt målchance.  
 

 

19 
Målmand HVID 16 holder bolden i 4 sekunder, mens ¾ af bolden er inde over 
mållinjen.  
Korrekt kendelse? 

A B C 

Mål Frikast til RØDT hold. Målkast til HVIDT hold. 
 

 

20 
HVID 6 vil udføre et hurtigt indkast og står med den ene fod på banen og den 
anden fod uden for banen uden at berøre sidelinjen. Han kaster bolden i mål 
hos RØDT hold.  
Korrekt kendelse? 

A B C 

Mål. Frikast til RØDT Hold Nyt indkast til HVIDT hold 
med fløjt for genstart. 
 

 

21 
Målvogter HVID 1 parerer et skud og dykker ned mod bolden, der triller ud 
mod spillepladsen. RØD 7 står helt fri ved målcirklen klar til at samle bolden 
op. I sidste øjeblik rammer HVID 1 bolden med sine hænder og slår den ud 
over baglinjen. 
Korrekt kendelse? 

A B C 

Frikast til RØDT hold. Indkast til RØDT hold. Målkast til HVIDT hold. 
 

 

22 
Efter at have driblet med bolden en gang vil HVID 7 spille bolden videre til 
HVID 5, men HVID 5 er dækket op af en modspiller. HVID 7 bliver så forvirret, 
at han taber bolden ud af hånden, men det lykkedes ham at gribe den igen, før 
den rører gulvet.  
Korrekt kendelse? 

A B C 

Intet - spillet fortsætter. Frikast til RØDT hold. Korrektion.  
Frikast til HVIDT hold. 
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23 
HVID 5 er i et kontraangreb. Holdofficial B fra RØDT hold løber fra udskift-
ningsområdet ind på banen i retning mod sit holds mål. HVID 5 bliver så forvir-
ret over dette, at han stopper med at løbe. Efter dommernes opfattelse havde 
HVID 5 en oplagt målchance. Holdofficial B fra RØDT hold rørte på intet tids-
punkt HVID 5, og han var på intet tidspunkt nærmere end 7-8 m fra HVID 5. 
Korrekt kendelse? 

A B C 

Time Out. Straffekast til 
HVIDT hold.  
Udvisning af official B, 
og RØDT hold reduce-
res med 1 spiller på ba-
nen i 2 minutter.  

Time Out. Frikast til 
HVIDT hold.  
Diskvalifikation af official 
B, og RØDT hold reduce-
res med 1 spiller på ba-
nen i 2 minutter 

Time Out. Straffekast til 
HVIDT hold.  
Diskvalifikation af official 
B, og RØDT hold reduce-
res med 1 spiller på ba-
nen i 2 minutter.  
  

 
 

24 
Bolden triller i HVIDT holds målfelt. RØD 8 samler, mens han står uden for 
målfeltet, bolden op og scorer i HVIDT holds mål.  
Korrekt kendelse? 

A B C 

Frikast til HVIDT hold.  Mål til RØDT hold. 
 

Målkast til HVIDT hold.  

 

25 
RØD 7, der er i boldbesiddelse, forsøger at starte et kontraangreb, men bliver 
fastholdt af HVID 17. Dommerne skal til at fløjte, da de opdager, at RØDT hold 
er ved at få en fordel, idet RØD 8 lige har grebet bolden og skyder på mål hos 
HVIDT hold. Målmand HVID 12 redder forsøget og ønsker at starte et kontra-
angreb. Begge hold har allerede modtaget 3 advarsler hver tidligere i kampen.  
Korrekt kendelse? 

A B C 

Udvisning til HVID 17. 
Målkast til HVIDT hold 
med fløjt for genstart. 
 

Intet - spillet fortsætter.  Udvisning til HVID 17. 
Frikast til RØDT hold 
med fløjt for genstart. 

 
 

26 
Dommerne dømmer frikast til HVIDT hold ved HVIDT holds målcirkel. 
Målmand HVID 1 står med den ene fod i målfeltet og den anden fod på banen 
uden for målfeltet og kaster bolden op til HVID 8, der scorer i RØDT holds mål. 
Korrekt kendelse? 

A B C 

Mål til HVIDT hold.  Korrektion. Nyt frikast til 
HVIDT hold.  

Frikast til RØDT hold ved 
HVIDT holds frikastlinie. 
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27 
RØD 5 har allerede modtaget to udvisninger i kampen. En udvisning for en 
forseelse, der skal straffes progressivt og en udvisning for ikke straks at gøre 
bolden fri i forbindelse med et frikast til HVIDT hold.  
Nu får han en udvisning for en forkert udskiftning, og inden spillet er genopta-
get, udviser han en særlig upassende usportslig adfærd over for dommerne. 
Korrekt kendelse? 

A B C 

Time Out.  
Diskvalifikation af RØD 
5 uden indberetning, da 
det er hans 3. udvis-
ning.  
RØDT hold reduceres 
med 1 spillere på banen 
i 2 minutter. 
 

Time Out.  
Direkte diskvalifikation af 
RØD 5. 
RØDT hold reduceres 
med 1 spiller på banen i 
4 minutter. 

Time Out.  
Direkte diskvalifikation af 
RØD 5. 
RØDT hold reduceres 
med 1 spiller på banen i 
2 minutter. 
 
 

 
 

28 
HVIDT hold fører 24‐23 i det 57. minut og har 1 spiller udvist. 
Banedommeren har dømt frikast til HVID 3. HVID 6 forsøger at udføre frikastet 
flere meter fra det sted, hvor det skal tages, selv om dommerne tydeligt har 
vist det korrekte sted.  
Korrekt kendelse? 

A B C 

Korrektion. Fløjt for 
genstart. 

Korrektion. Progressiv 
bestrafning af HVID 6. 
Dommerne viser forvar-
selstegnet. Fløjt for gen-
start. 
 

Korrektion. Dommerne 
viser forvarselstegnet. 
Fløjt for genstart. 
 

 
 

29 
Målmand HVID 1 taber bolden under udførelsen af et målkast. Bolden hopper i 
retning af spillepladsen, hvor HVID 6 står klar ved målcirklen og venter på bol-
den. RØD 2 springer ind over målfeltet, hvor han støder bolden, som er i luften 
over målfeltet, ud til RØD 8, der scorer i HVIDT mål. 
Korrekt kendelse? 

A B C 

Mål til RØDT hold. Frikast til HVIDT hold. Nyt målkast til HVIDT 
hold med fløjt for gen-
start.  
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30 
HVID 5 skal udføre et opgiverkast i kampens sidste minut. Dommerne har fløj-
tet for kastets udførelse.  
HVID 3 krydser midterlinjen efter fløjtet for opgiverkastets udførelse, men før 
bolden har forladt kasterens hånd. HVID 3 bliver trukket ned bagfra af RØD 5 
for at forhindre, at HVID 3 kan modtage bolden fra HVID 5.  
Korrekt kendelse? 

A B C 

Time Out. Diskvalifikati-
on af RØD 5.  
RØDT hold reduceres 
med en spiller på banen 
i 2 minutter.  
Frikast til HVIDT hold. 
 

Time Out. Diskvalifikation 
af RØD 5.  
Rødt hold reduceres med 
en spiller på banen i 2 
minutter.  
Straffekast til HVIDT 
hold. 

Time Out. Diskvalifikation 
af RØD 5.  
Rødt hold reduceres med 
en spiller på banen i 2 
minutter.  
Nyt opgiverkast til HVIDT 
hold. 
 

 


