
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 
HVID 9 står korrekt placeret ved udførelsen af et opgiverkast.  
Dommerne fløjter for opgiverkastet, men inden HVID 9 får kastet, er HVID 15 
løbet frem over midterlinjen, hvor han bliver trukket omkuld af RØD 7.  
Hvad er den korrekte kendelse?  

A B C 

Time Out.  
Udvisning til RØD 7 og 
frikast. 

Time Out.  
Diskvalifikation af RØD 7 
og nyt opgiverkast. 

Time Out.  
Udvisning af RØD 7 og 
nyt opgiverkast. 
 

 

2 
HVIDT hold er tildelt et straffekast. HVID 22 står klar ved straffekastlinjen, og 
efter at dommeren har kontrolleret, at alle står korrekt placeret, fløjtes der for 
udførelse af kastet. HVID 22 scorer, men inden bolden har forladt hans hånd, 
træder HVID 14 ind over frikastlinjen.  
Hvad er den korrekte kendelse?  

A B C 

Mål til HVIDT hold.  Frikast til RØDT hold. Korrektion af HVID 14 og 
nyt straffekast til HVIDT 
hold 
 

 

3 
Efter fløjt for udførelsen af straffekast til HVIDT hold berører målmand RØD 16 
målmandens begrænsningslinje med den ene fod, mens han har begge arme 
fremme over linien. 
Bolden rammer stolpen og forsætter ud over sidelinen. 
Hvad er den korrekte kendelse? 

A B C 

Nyt straffekast til HVIDT 
hold og bestrafning af 
RØD 16. 
 

Nyt straffekast til HVIDT 
hold. 

Indkast til RØDT hold. 

 

4 
En holdofficial fra RØDT hold brokker sig og modtager en 2 minutters udvis-
ning. Før kampen bliver sat i gang igen, brokker han sig endnu en gang og 
bliver derfor diskvalificeret. 
Hvad er den korrekte 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.  

 

5 
Hvornår starter en spilleres udvisningstid?  
 

A B C 

Når dommeren viser 
markeringen for udvis-
ningen. 

Når den udviste spiller 
krydser sidelinien i ud-
skiftningsområdet. 
 

Når dommeren fløjter op 
for genstart af kampen.  

 

 



6 
RØD 7 har samlet en returbold fra egen målmand op nede ved egen baglinje. 
Han bliver nu korrekt dækket op af HVID 2. Da RØD 7 ikke kan kaste bolden til 
en medspiller, triller han bolden gennem eget målfelt til RØD 15, der står på 
den modsatte side af målfeltet. Målmand RØD 1 samler bolden op, mens den 
triller i feltet og kaster den derefter frem til RØD 9, der skyder på mål og sco-
rer.  
Hvad er den korrekte kendelse?  

A B C 

Mål til RØDT hold 
 

Frikast til HVIDT hold. Frikast til RØDT hold. 

 

 

7 
Målmand HVID 1 taber bolden under udførelse af et målkast. Bolden hopper 
direkte ud mod spillepladsen, hvor HVID 9 står klar til at tage bolden. RØD 2 
har set dette og hopper ind over målfeltet og skubber bolden, som er i luften, 
ud til RØD 4. RØD 4 skyder straks på mål og scorer.  
Med hvilket kast skal kampen genoptages?  

A B C 

Nyt målkast til HVIDT 
hold med fløjt for gen-
start. 
 

Mål til RØDT hold. Frikast til HVIDT hold.  

 

 

8 
RØD 9 får en udvisning, da kampuret viser 16:31. 
RØD 17 får en udvisning, da kampuret viser 18:02. 
RØD 9 protesterer kraftigt over udvisningen og får en ny udvisning.  
Dette gør, at RØD 9 sparker til en stol i udskiftningsområdet, og RØD 9 dis-
kvalificeres. 
Hvornår er RØDT hold igen fuldtalligt?  

A B C 

Når uret viser 22:02. 
 

Når uret viser 20:31. 
 

Når uret viser 20:02. 

 

 

9 
Der er dømt frikast til HVIDT hold ved RØDT holds frikastlinie kort før kam-
pens afslutning. HVID 7 står klar til at udføre frikastet og er som sine medspil-
lere korrekt placeret uden for frikastlinien. RØD 9 befinder sig ca. 1 m fra ka-
steren.  
HVID 7 udfører kastet hurtigt uden fløjtesignal fra dommerne. Bolden rammer 
RØD 9, men fortsætter til HVID 11, der er i fri scoringsposition. HVID 11 får 
bolden under kontrol og scorer, inden slutsignalet lyder. 
Hvad er den korrekte kendelse? 

A B C 

Nyt frikast med fløjt for 
genstart til HVIDT hold 
efter udvisning af RØD 
9. 
  

Mål til HVIDT hold. Nyt frikast med fløjt for 
genstart til HVIDT hold 
efter korrektion af RØD  
9’s placering. 
 

 



10 
HVID 2 modtager bolden fra HVID 3 stående på højre fod, han sætter herefter 
venstre fod til gulvet. 
HVID 2 springer nu op i luften med afsæt på begge fødder og lander derefter 
på højre fod. Herefter sætter HVID 2 sin venstre fod til gulvet lige ved siden af 
den højre. 
HVID 2 tager nu et spring og lander på venstre fod, inden han skyder på mål.  
Hvor mange skridt har HVID 2 taget? 

A B C 

4 2 3 
 

 

11 
RØDT hold har brugt lang tid på udskiftninger og har et meget langsomt 
grundspil. Dommerne vælger at vise forvarselstegn. 
Hvad betyder det? 

A B C 

RØDT hold skal straks 
finde en mulighed for at 
afslutte angrebet med et 
skud på mål. 

RØDT hold skal straks 
ændre spillestil og meget 
hurtigt herefter komme til 
afslutning.  
 

RØDT hold skal have 
nogen tid til at omstille 
spillet og derefter komme 
til en afslutning i et mål-
søgende angreb. 

 

12 
RØD 5 er i kontraangreb og umiddelbart før frikastlinien sætter han af og hæn-
ger i luften klar til at skyde på mål. Her får RØD 5 et lille skub af HVID 11, så 
han mister kropskontrollen og lander ned på ryggen. 
Det lykkes dog RØD 5 at score. 
Hvad er den korrekte kendelse? 

A B C 

Diskvalifikation af HVID 
11 og straffekast til 
RØDT hold. 

Diskvalifikation af HVID 
11 og mål til RØDT hold. 
 

Udvisning af HVID 11 og 
mål til RØDT hold. 

 

13 
Målmand HVID 16 har netop reddet et skud og ønsker at starte et hurtigt kont-
raangreb. Under udførelse af målkastet taber han bolden inde i målfeltet, og 
bolden hopper ind over mållinjen i eget mål. 
Hvad er den korrekte kendelse?  

A B C 

Mål til RØDT hold Nyt målkast med fløjt for 
genstart 

Frikast til RØDT hold.  

 

14 
HVID 11 har netop scoret. RØD målmand får fat i bolden og vil kaste den op 
mod RØD 3, der står korrekt placeret for at kunne udføre et hurtigt opgiver-
kast. I frustration over scoringen kaster han bolden højt over hovedet på RØD 
3, og bolden ender nede ved HVID målmand. 
Hvad er den korrekte kendelse?  

A B C 

Korrektion og tilrettevis-
ning af RØD målmand. 
Fløjt for genstart. 

Korrektion og fløjt for 
genstart samt visning af 
forvarselstegnet. 

Korrektion og fløjt for 
genstart.  

 



15 
RØDT hold er i angreb. RØD 8 modtager bolden i luften. Han lander på ven-
stre fod og sætter højre fod til gulvet. Herefter sætter han af på begge fødder 
og lander igen på venstre fod og sætter derefter højre fod i gulvet. Derefter 
sætter han af på højre fod og lander på venstre fod og kaster bolden i mål. 
Hvor mange skridt har RØD 8 taget 

A B C 

3 4 5 
 

16 
Kort før afslutningen af 1. halvleg river HVID 9 stregspiller RØD 5 omkuld, 
hvorved RØD 5 mister en oplagt scoringsmulighed. Inden dommerne når at 
fløjte, lyder det automatiske slutsignal. 
Hvad er den korrekte kendelse?  

A B C 

Udvisning af HVID 9 og 
straffekast til RØDT 
hold 

Diskvalifikation af HVID 9 
og straffekast til RØDT 
hold 

Udvisning af HVID 9 og 
frikast til RØDT hold 

 

17 
RØD 5 udvises, da der er spillet 29.10. Efter pausen fløjter banedommeren op 
for start af 2. halvleg. Tidtageren fløjter 30:10, da han har opdaget, at RØDT 
hold er 7 spillere på banen. Heriblandt er RØD 5.  
Hvad er den korrekte kendelse?  

A B C 

RØD 5 sættes ud på 
bænken igen. 
RØDT hold er fuldtalligt 
igen 31.10 

RØD 5 idømmes en ny 
udvisning. 
RØDT hold skal spille 
med 2 spillere i undertal i 
perioden 30:10 til 31:10 
og 1 spiller i undertal i 
perioden 31:10 til 32:10 

RØD 5 idømmes en ny 
udvisning. 
RØDT hold skal spille 
med 2 spillere i undertal i 
perioden 30:10 til 32:10 
og er derefter fuldtallige.  

 

18 
HVID 7 har en oplagt målchance, da RØD 11 træder ind på banen som over-
tallig spiller. 
Hvad er den korrekte kendelse?  

A B C 

Tidtageren fløjter straks. 
Udvisning til RØD 11 og 
straffekast til HVIDT 
hold. 

Tidtageren afventer HVID 
7’s afslutning, hvorefter 
der fløjtes. Diskvalifikati-
on til RØD 11. 

Tidtageren fløjter straks. 
Diskvalifikation til RØD 
11 og straffekast til 
HVIDT hold.  

 

19 
HVID målmand kaster bolden op til HVID 5, der er på vej op ad banen i et hur-
tigt kontraangreb. RØD målmand har set dette og løber ud af sit målfelt og 
griber bolden umiddelbart inden, HVID 5 når bolden. I det samme støder HVID 
5 og RØD målmand sammen. RØD målmand stod stille med bolden, da sam-
menstødet skete. Mellem HVID 5 og RØDT holds mål befandt sig ud over 
målmanden RØD 9 og RØD 11. 
Hvad er den korrekte kendelse?  

A B C 

Diskvalifikation af RØD 
målmand og straffekast 
til HVIDT hold 

Angriberfejl af HVID 5 og 
derfor frikast til RØDT 
hold 

Diskvalifikation af RØD 
målmand og frikast til 
HVIDT hold.  

 



 

20 
Banedommeren kommer til at afbryde spillet uden nogen anledning. Umiddel-
bart inden fløjtet lød kastede HVID 5 bolden mod RØDT holds mål, og bolden 
går i mål uden chance for RØDT holds målmand. 
Hvad er den korrekte kendelse?  

A B C 

Mål til HVIDT hold og 
opgiverkast 

Straffekast til HVIDT 
hold. 

Frikast til HVIDT hold 
med fløjt for genstart. 

 

21 
Hvilke beslutningskriterier lægges til grund for vurderingen for, hvilken person-
lig straf der er passende for en bestemt forseelse? 

A B C 

Positionen, kropsdelen, 
dynamikken og effekten  

Positionen, intensiteten, 
kropsdelen og effekten. 

Positionen, kropsdelen, 
dynamikken og intensite-
ten.  

 

22 
HVID målmand 12 halvklarer et skud fra RØD 6. Bolden springer ud mod spil-
lepladsen, hvor den rammer HVID 5 i ryggen, hvorfra den går i mål. 
HVID 5 stod 1 m inde i målfeltet. Hvis bolden ikke havde ramt HVID 5, ville 
den være endt hos RØD 9, der stod helt fri ved målcirklen. 
Hvad er den korrekte kendelse?  

A B C 

Mål til RØDT hold. Straffekast til RØDT hold Frikast til RØDT hold.  
 

 

23 
HVID 6 opfanger en aflevering fra RØD 2 til RØD 7 og starter et hurtigt kontra-
angreb. På grund af et glat gulv glider HVID 6, mister balancen og glider 3-4 m 
hen ad gulvet med bolden under kontrol. Her rejser HVID 6 sig op og kaster 
bolden til HVID 10, der befinder sig i en oplagt scoringsposition. 
Hvad er den korrekte kendelse?  

A B C 

Frikast til RØDT hold  Intet – spillet fortsætter Frikast til HVIDT hold.  
 

 

24 
HVID 6 spiller bolden tilbage mod eget målfelt. HVID målmand hopper op fra 
målfeltet, griber bolden i luften og lander med bolden ude på spillepladsen.  
Hvad er den korrekte kendelse?  

A B C 

Målkast  Frikast til RØDT hold Intet – spillet fortsætter 
  

 

25 
HVIDT holds official C har fået en advarsel i 1. halvleg. I 2. halvleg får HVIDT 
holds official A en udvisning. Det får HVIDT holds official B til at kommentere 
kendelsen med usportslige kommentarer til dommerne. 
Hvad er den korrekte kendelse?  

A B C 

Official B diskvalificeres. 
HVIDT hold spiller med 
1 spiller i undertal i 2 
minutter. 

Official B diskvalificeres. 
HVIDT hold spiller med 2 
spillere i undertal i 2 mi-
nutter. 

Official B diskvalificeres. 
HVIDT hold spiller 1 spil-
ler i undertal i 4 minutter. 

 



26 
RØD 9 er stregspiller og befinder sig ved målcirklen med ryggen til målet. Mel-
lem ham og målet er HVID 3, og HVID 3 forsøger at dække op uden at lave 
regelbrud. 
RØD 6 spiller nu RØD 9, der vender rundt for at forsøge at score et mål. 
Her støder han ind i HVID 3, der står placeret med en fod inde i målfeltet.  
Hvad er den korrekte kendelse?  

A B C 

Angrebsfejl – frikast til 
HVIDT hold. 

Straffekast til RØDT hold. Frikast til RØDT hold 
 

. 
 

27 
HVID 4 er i kontraangreb og dribler op ad banen, og da han er ud for RØDT 
holds udskiftningsområde, løber RØD 7 ind på banen som overtallig spiller og 
skubber til HVID 4, så han mister en oplagte scoringschance.  
Hvad er den korrekte kendelse?  

A B C 

Frikast til HVIDT hold 
Udvisning af RØD 7. 

Straffekast til HVIDT hold 
Udvisning af RØD 7 

Straffekast til HVIDT 
Diskvalifikation af RØD 7 

 
 

28 
RØD 9 ser, at HVID 3 står helt fri ved RØDT holds målcirkel, og han løber nu 
for 2. gang gennem målfeltet og indtager en korrekt position mellem målet og 
HVID 3, inden HVID 3 modtager bolden. Da HVID 3 har modtaget bolden, 
vender han rundt og støder direkte ind i RØD 9, der står lige uden for målfeltet. 
Hvad er den korrekte kendelse?  

A B C 

Angriberfejl – frikast til 
RØDT hold 
 

Straffekast til HVIDT hold Straffekast til HVIDT hold 
og personlig bestrafning 
af RØD 9 

 

29 
HVID 4 forsøger et underhåndsskud mod mål, men bolden pareres af RØD 11 
med en løftet fod. 
Der er ikke tidligere i kampen uddelt nogen personlige straffe. 
Hvad er den korrekte kendelse?  

A B C 

Frikast til HVIDT hold Frikast til HVIDT hold 
Udvisning af RØD 11. 

Frikast til HVIDT hold.  
Advarsel til RØD 11 

 

30 
RØD 9 dribler op ad banen. Han griber bolden i luften og lander på begge 
fødder foran HVID 11. RØD 9 laver nu en hoftefinte og løfter sin højre fod, og 
sætter den til gulvet igen, derefter løfter han venstre fod og flytter den mod 
venstre, og sætter den til gulvet igen. 
Nu er HVID 11 blevet snydt, og RØD 9 løfter nu højre fod og sætter den ned 
umiddelbart til højre for sin egen venstre fod, og derefter løfter han sin venstre 
fod og sætter den til gulvet uden at berøre målcirklen og kaster bolden mod 
målet og scorer. 
Hvad er den korrekte kendelse?  

A B C 

Mål Frikast til HVIDT hold Frikast til RØDT hold 
 

 


