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1 
HVID 8 foretager et indkast direkte mod mål få sekunder før 1. halvleg er slut. 
Lige inden bolden passerer mållinjen, lyder det automatiske slutsignal. 
Korrekt beslutning? 

A B C 

Nyt frikast til HVIDT 
hold med fløjt 

Intet mål, da 1. halvleg er 
slut  

Mål til HVIDT hold 

 

2 
RØD holdofficial A får en 2 minutters straf for højlydte protester. RØD holdoffi-
cial A fortsætter med at protestere højlydt inden fløjt for genstart og diskvalifi-
ceres. Hvordan igangsættes kampen? 

A B C 

RØDT hold reduceres 
med 2 spillere i 2 mi-
nutter 

RØDT hold reduceres 
med 1 spiller i 4 minutter 

RØDT hold reduceres med 
1 spiller i 2 minutter 

 

3 
HVID 11 kaster bolden mod mål. RØD holds målmand parerer bolden, og på 
vejen ud af målfeltet rammer bolden RØD 6 på underbenet og går i mål. RØD 
6 står med begge fødder på målcirklen, da han blev ramt på benet af bolden.  
Hvad dømmes? 

A B C 

Mål Frikast Straffekast 

 

4 
RØD 2 er udvist 2 minutter. Efter 1 minut sender official A fra RØDT hold ham 
atter på banen. Før tidtageren når at fløjte, fratager RØD 2 en oplagt mål-
chance fra HVIDT hold. Korrekt kendelse? 

A B C 

Straffekast til HVIDT 
hold. Diskvalifikation af 
RØD 2. RØDT hold re-
duceres med 1 spiller i 
4 minutter 

Straffekast til HVIDT hold 
og ny 2 minutters udvis-
ning af RØD 2. Yderli-
gere reducering af en 
RØD spiller i resttiden 

Straffekast til HVIDT 
hold. Diskvalifikation af 
RØD 2. Yderligere redu-
cering af en RØD spiller i 
resttiden  

 

5 
RØD 6 er tidligere i kampen udvist 2 gange. Han går nu ind på banen, før en 
medspiller er kommet ud og udvises for 3. gang. RØD 6 kommenterer dette 
overfor dommerne med særlig upassende usportsligt sprogbrug, hvorefter 
RØD 6 diskvalificeres. 
Hvorledes genoptages kampen? 

A B C 

RØDT hold reduceres 
med 1 spiller i 2 minut-
ter 

RØDT hold reduceres 
med 1 spiller i 4 minutter 

RØDT hold reduceres med 
2 spillere i 2 minutter 

 

6 
Dommerne har dømt frikast til HVIDT hold ved RØDT holds frikastlinje. Tidta-
geren giver nu signal og stopper uret. Dommerne kontakter tidtageren, der si-
ger, at HVID 9 lige har foretaget en fejlagtig udskiftning.  
Korrekte kendelser? 

A B C 

Frikast til HVIDT hold 
ved RØD´s frikastlinje. 
HVID 9 udvises i 2 mi-
nutter 

Frikast til RØDT hold 
ved HVID´s udskiftnings-
område. HVID 9 udvises 
i 2 minutter 

Frikast til RØDT hold ved 
RØD´s frikastlinje. HVID 9 
udvises i 2 minutter 
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7 
Målmanden RØD 1 står med begge fødder umiddelbart udenfor målcirklen. 
HVID 2 kaster nu en lang bold op mod RØDT holds tomme mål. RØD 1 hop-
per op og griber bolden. Da han lander, berører han målcirklen med hælen på 
den ene fod, mens den anden stadig er på spillepladsen. Hvad dømmes? 

A B C 

Frikast til HVIDT hold Intet Straffekast til HVIDT hold 

 

8 
RØD 10 har fået en advarsel for et skub i det første minut. Kort efter omklam-
rer/fastholder RØD 7 stregspiller HVID 15, så han ikke kan gribe bolden.  
Korrekt beslutning? 

A B C 

Frikast til HVIDT hold. 
RØD 7 udvises i 2 mi-
nutter 

Frikast til HVIDT hold. 
RØD 7 får en påtale 

Frikast til HVIDT hold. 
RØD 7 tildeles en advarsel 

 

9 
I forbindelse med et skud på mål fra RØD 2, fastholder HVIDT holds målmand 
bolden på mållinjen i mere end 4 sekunder. Bolden er mere end ¾ over mållin-
jen.Hvad dømmes? 

A B C 

Mål til RØDT hold Målkast til HVIDT hold Frikast til RØDT hold 

 

10 
Det står 25-25 kort tid inden slutfløjt. RØDT hold spiller på hjemmebane. En le-
der fra hjemmeholdet, som ikke står på kamprapporten, løber ind på banen og 
opfanger bolden, som er på vej direkte mod RØDT holds tomme mål. Bolden 
ville have passeret mållinjen, før slutsignalet lød.  
Hvad er korrekt? 

A B C 

Straffekast til HVID.  
Den pågældende official 
diskvalificeres. 

Straffekast til HVID 
Officialen indberettes 

Mål.  
Kampen ender 25-26. 
Episoden indberettes. 

 

11 
HVID 12 foretager et indkast 1 meter uden for sidelinjen. Korrekt beslutning? 

A B C 

OK Korrektion af indkastet 
med fløjt for genstart 

Frikast til RØDT hold 

 

12 
Der er dømt målkast til HVIDT hold. RØD 4, som står udenfor målcirklen, prø-
ver nu at spille bolden korrekt ud af hånden på målmanden. Dette lykkes, og 
RØD 4 kaster bolden i mål. Korrekt dom? 

A B C 

Nyt målkast med fløjt 
Udvisning af RØD 4 

Mål til RØDT hold Frikast til HVID 
Udvisning af RØD 4 

 

13 
RØD 4 er straffet progressivt med en advarsel og 2 udvisninger. Da HVIDT 
hold vil foretage et frikast, holder RØD 4 ikke afstand. Det er første gang, han 
ikke gør dette. 
Hvad skal der ske med RØD 4? 

A B C 

Korrektion Udvisning Udvisning og efterfølgende 
diskvalifikation 
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14 
Under et kontraangreb bliver HVID 11 hevet i spilletrøjen af RØD 4. RØD 4 har 
tidligere i kampen fået en advarsel. HVID 11 får alligevel spillet bolden videre 
til HVID 3, som scorer. Da dommerne efterfølgende vil straffe RØD 4 for hans 
regelbrud, sidder han allerede på udskiftningsbænken.  
Hvad gør dommerne nu?  

A B C 

RØD 4 udvises i 2 mi-
nutter.  

RØD 4 kan ikke straffes 
for regelbruddet på ba-
nen, da han nu sidder på 
bænken 

RØD 4 diskvalificeres.  

 

15 
I frustration over en dommerkendelse slår RØD 7 ud med armene og rammer 
en modspiller direkte i hovedet med underarmen.  
Hvad skal dømmes?  

A B C 

Intet, da det er et uheld Diskvalifikation af RØD 7 2 minutters udvisning til 
RØD 7 

 

16 
Idet RØD 5 kaster bolden frem til RØD 4, der befinder sig oppe ved HVIDT 
holds frikastlinje, kommer en official fra RØDT hold med usportslige kommen-
tarer til dommerne. Dommerne fløjter Time Out og giver den pågældende offi-
cial en advarsel. Hvordan genoptages spillet?  

A B C 

Frikast med fløjt for 
genstart til HVIDT hold 
ved RØDT holds ud-
skiftningsområde 

Frikast med fløjt for gen-
start til RØDT hold oppe 
ved HVIDT holds frikast-
linje 

Frikast med fløjt for gen-
start til HVIDT hold nede 
ved HVIDT holds frikast-
linje 

 

17 
Da dommerne ankommer til forhallen, møder de RØD 2, som allerede er iklædt 
spilledragt. RØD 2 kommenter nu højlydt  ”Åh nej, ikke de idioter igen”. Dom-
merne har lige inden kampstart konstateret, at RØD 2 er påført holdkortet.  
Korrekt beslutning? 

A B C 

RØD 2 diskvalificeres. 
RØDT hold må benytte 
en anden spiller i stedet. 

RØD 2 diskvalificeres. 
RØDT hold må ikke be-
nytte en anden spiller i 
stedet. 

RØD 2 diskvalificeres og 
RØDT hold skal reduce-
res med en spiller i de 2 
første minutter 

 

18 
HVID 8 står klar til at foretage et frikast ved RØDT holds frikastlinje. RØDT 
holds official beklager sig vedvarende over dommerne, som så stopper tiden. 
Hvorledes genoptages spillet? 

A B C 

Progressiv bestrafning 
af RØDT holds official 
og frikast til HVIDT hold 
ved RØDT udskift-
ningsområde 

Progressiv bestrafning af 
RØDT holds official og 
frikast til HVIDT hold ved 
RØDT holds frikastlinje 

Progressiv bestrafning af 
RØDT holds official og 
HVIDT hold kan selv 
vælge, hvor de vil tage fri-
kastet  
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19 
HVID 8 skubber til RØD 6. Rød 6 spytter demonstrativt på gulvet foran HVID 8. 
HVID 8 får en udvisning for skubbet.  
Hvordan skal RØD 6 bestraffes? 

A B C 

RØD 6 får en advarsel RØD 6 diskvalificeres RØD 6 udvises. 

 

20 
1. halvleg er slut. Mens spillerne stadig er på banen, slår RØD 6 HVIDT holds 
målmand i ryggen, hvorefter dommerne diskvalificerer RØD 6.  
Hvordan skal RØDT hold starte op til 2. halvleg? 

A B C 

RØDT hold skal redu-
ceres med en spiller i 2 
minutter 

RØDT hold må starte 
med 7 mand på banen 

RØDT hold skal spille med 
en spiller mindre i resten af 
kampen 

 

21 
Da HVID 9 foretager et hopskud ved frikastlinjen, trækkes han med stor kraft 
ned af RØD 4 i armen, så han lander direkte ned på siden. Der er to modstan-
dere samt en målmand i mellem HVID 9 og målet. 
Hvad dømmes? 

A B C 

Straffekast til HVIDT 
hold og udvisning til 
RØD 4 

Straffekast til HVIDT 
hold og diskvalifikation 
af RØD 4 

Frikast til HVIDT hold og 
diskvalifikation af RØD 4 

 

22 
Kort før tid er stillingen 24-23 til HVID. HVID 8 afventer nu, at dommerne skal 
fløjte for frikastet, som skal foretages ved RØDT holds frikastlinje. Banedom-
meren fløjter, og inden bolden har forladt HVID 8´s hånd, træder han med en 
fod på frikastlinjen. 
Hvad skal der dømmes? 

A B C 

Frikast til RØDT hold 
og udvisning af HVID 8 

Nyt frikast til HVIDT hold 
med fløjt for genstart 

Frikast til RØDT hold 

 

23 
HVID 15 vil foretage et frikast (uden fløjtesignal) og er som sine medspillere 
korrekt placeret. Før bolden forlader HVID 15´s hånd, krydser HVID 8 og HVID 
9 frikastlinjen. 
Hvad dømmes? 

A B C 

Intet, spillet fortsættes Korrektion og nyt frikast 
til HVIDT hold med fløjt 

Frikast til RØDT hold 

 

24 
RØD 2 har fået en udvisning for usportslig opførsel. Dette er hans første pro-
gressive bestrafning. Efter spillet er sat i gang igen gestikulerer RØD 2 groft 
usportsligt fra bænken mod dommerne. 
Hvorledes straffes RØD 2, og hvordan skal RØDT hold starte op igen? 

A B C 

Ny 2 minutters udvis-
ning og yderligere en 
spiller ud i resttiden af 
den 1. udvisning 

Diskvalifikation og derfor 
en spiller ud i 2 minutter 
og yderligere en spiller 
ud i resttiden af den 1. 
udvisning 

Diskvalifikation.  
En spiller ud i 4 minutter. 
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25 
Målmand RØD 12 hopper op inde i målfeltet og opfanger en tværaflevering fra 
HVID 3. Efter at have fået bolden under kontrol hopper han igen op og lander 
med den ene fod i målfeltet og den anden fod på spillepladsen, hvorfra han 
spiller bolden videre til RØD 8. Hvad dømmes?  

A B C 

Frikast til HVIDT hold Korrektion og nyt målkast 
med fløjt for genstart 

Intet 

 

26 
HVIDT hold har fået tilkendt et straffekast. HVID 2, der skal tage kastet, løber 
for tidligt ind på banen, da han skal ind i stedet for HVID 5. Hvad skal der ske? 

A B C 

Frikast til RØDT hold 
ved HVIDT holds ud-
skiftningsområde. Ud-
visning af HVID 2 

Straffekast til HVIDT 
hold. Advarsel til official 
A fra HVIDT hold 

Straffekast til HVIDT hold  
HVID 2 udvises i 2 minut-
ter  

 

27 
Stillingen er 27 – 27. HVID 8 står parat til at foretage et hurtigt opgiverkast, da 
der er 1 minut og 10 sek. tilbage af kampen. Dommeren har givet signal for ka-
stets udførelse. Inden bolden har forladt HVID 8’s hånd, løber RØD 3 forbi og 
slår bolden ud af hånden på HVID 8. 
Hvad gør dommerne nu? 

A B C 

 Nyt opgiverkast til 
HVIDT hold. 2 minutters 
udvisning af RØD 3 

Nyt opgiverkast til HVIDT 
hold. 
Diskvalifikation af RØD 3  

Straffekast til HVIDT hold 
Diskvalifikation af RØD 3 

    

28 
RØDT hold har begået et regelbrud ved HVIDT holds målcirkel. Dommerne 
fløjter for frikast. HVIDT holds målmand foretager frikastet med en fod i målfel-
tet og en fod på spillepladsen og kaster bolden til HVID 7, der scorer. 
Korrekte kendelse?  

A B C 

Nyt frikast til HVIDT hold 
med fløjt for genstart 
uden for målfeltet  

Mål til HVIDT hold Målkast til HVIDT hold 
med fløjt for genstart 

 

29 
RØD 14 sidder på bænken under en Team Time Out og kommentere dommer-
nes præstationer i usportslige vendinger. RØDT hold har tidligere i kampen 
fået 3 advarsler. Hvad skal der ske med RØD 14? 

A B C 

Påtale Diskvalifikation 2 minutters udvisning 

 

30 
RØD 6 er blevet diskvalificeret for en særlig grov forseelse mod HVID 5. På vej 
ud af banen slår han official B fra HVIDT hold i ansigtet. 
Hvordan starter RØDT hold op igen? 

A B C 

RØDT hold er 1 spiller 
mindre i 2 minutter. 
Begge hændelser ind-
berettes.  

RØDT hold er 1 spiller 
mindre i 4 minutter.  
Begge hændelser indbe-
rettes. 

RØDT hold er 2 spillere 
mindre i 2 minutter.  
Begge hændelser indbe-
rettes. 

 


