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2 
RØD 4 modtager bolden stående på begge fødder. Han løfter venstre fod, og 
sætter den til gulvet. Herefter løfter han højre fod, og sætter den hen til den 
venstre. Nu foretager han et hop med dobbelt afsæt og kaster bolden mod mål. 
Hvor mange skridt har RØD 4 taget? 

A B C 

2 3 4 

 

3 
HVID 8 skubber til RØD 7, hvorefter RØD 7 spytter demonstrativt på gulvet lige 
foran HVID 8. HVID 8 får en udvisning. Hvad skal der ske med RØD 7? 

A B C 

2 minutters udvisning Intet Diskvalifikation 

 

4 
HVID 5 vil studse bolden til HVID 9. RØD 2 står stille foran HVID 9, da bolden 
rammer RØD 2 lige under knæet og ender hos RØD 7. Korrekt dom? 

A B C 

Intet Frikast til HVIDT hold Frikast til RØDT hold 

 

5 
RØD 4 blokerer et langskud fra HVID 15. Derefter rammer bolden loftet over 
målfeltet. HVID official A lægger det grønne Team Time Out kort foran tidtage-
ren, da RØDT holds målmand står med bolden i hænderne. Korrekt dom? 

A B C 

TTO til HVIDT hold. Spil-
let genoptages med et 

indkast til HVIDT hold ef-
ter TTO 

TTO’en skal afvises. Der 
fortsættes med et mål-

kast til RØDT hold 

TTO til HVIDT hold. Spil-
let genoptages med et 

frikast til HVIDT hold efter 
TTO 

 

6 
HVID 7 får en udvisning 22:44 for at fastholde RØD 5 i længere tid.  
Inden dommerne får fløjtet spillet i gang igen, viser HVID 7 på vej ud af banen 
med store fagter, at han er meget utilfreds med dommernes kendelse.  
Hvornår er HVIDT hold igen fuldtalligt?  

A B C 

28:44 24:44 26:44 

 

7 
Målmand RØD 1 er med oppe i angrebet, da RØDT hold mister bolden. HVID 9 
samler bolden op. RØD 1 løber hen og fastholder HVID 9, der, mens RØD 1 
stadigvæk holder fast i ham, formår at dreje sig rundt og scorer i det tomme 
mål. Korrekt dom? 

A B C 

Mål til HVIDT hold. Dis-
kvalifikation af RØD 1 

Mål til HVIDT hold. Ud-
visning til RØD 1 

Straffekast til HVIDT hold. 
Diskvalifikation af RØD 1  

1 
RØD 6 har fået sin første udvisning 22:12 for usportslig opførsel. 22:30 gestiku-
lerer RØD 6 på en usportslig måde fra bænken mod dommerne, da han er me-
get utilfreds med en kendelse. Dommerne laver Time Out. Hvorledes skal RØD 
6 straffes? 

A B C 

Ny 2 minutters udvisning. 
Yderligere en RØD spiller 
ud i resttiden. RØDT hold 

er fuldtalligt 26:12 

Diskvalifikation. Yderlige-
re en RØD spiller ud i 

resttiden. RØDT hold er 
fuldtalligt 24:30 

Ny 2 minutters udvisning. 
Yderligere en RØD spiller 
ud i resttiden. RØDT hold 

er fuldtalligt 24:30 
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8 
RØD 5 er i kontraangreb. Da RØD 5 når ca. 2,5 meter indenfor frikastlinjen, 
sætter han af, og hængende i luften klar til at afslutte mod mål får RØD 5 helt u-
forberedt et lille skub i ryggen af HVID 7, så han fuldstændig mister kropskon-
trollen, men RØD 5 får alligevel kastet bolden i mål.  
Korrekt dom? 

A B C 

2 minutters udvisning til 
HVID 7 og mål til RØDT 

hold 

Diskvalifikation af HVID 
7 og straffekast til RØDT 

hold 

 Diskvalifikation af HVID 7 
og mål til RØDT hold 

 

9 
Dommer A ønsker en gulvaftørring og laver Time Out samtidig med, at HVIDT 
hold er i kontra, hvor HVID 5 befinder sig i en oplagt scoringsposition med bol-
den under kontrol. Det officielle tidtagningsanlæg viser 29:47, og RØDT hold fø-
rer 27-26.  
Hvordan skal spillet genoptages? 

A B C 

Med et frikast til  
HVIDT hold 

Med et straffekast til 
HVIDT hold 

Dommer A og B skal gå 
sammen for at træffe en 
fælles afgørelse i situati-

onen 

 

10 
RØD 9 skal udføre et frikast, efter spilletiden er udløbet. Her rammer RØD 9 
den stillestående forsvarsspiller HVID 6 direkte i ansigtet.  
Hvad skal der ske? 

A B C 

Diskvalifikation af RØD 9 
og frikast til HVIDT hold 

Diskvalifikation af RØD 9. 
Kampen er slut 

Diskvalifikation af RØD 9 
samt straffekast til HVIDT 

hold 

 

11 
RØD 7 er blevet skadet på banen. RØD holdofficial B løber uden tilladelse fra 
dommerne på banen for at tilse RØD 7. Tidtageren fløjter og stopper tiden. På 
det tidspunkt er HVID 6 i en oplagt scoringsposition.  
Hvad er den korrekte dom? 

A B C 

Diskvalifikation af RØD 
holdofficial B og straffe-

kast til HVIDT hold 

Diskvalifikation af RØD 
holdofficial B og frikast til 

HVIDT hold 

Advarsel til RØD holdoffi-
cial B og straffekast til 

HVIDT hold 

 

12 
HVID målmand har reddet et skudforsøg og sætter bolden i spil. Herefter går 
han om bag ved eget mål for at indtage væske fra en vandflaske. 
Hvad skal dommerne gøre? 

A B C 

Intet Lave Time Out og få 
HVID målmand på ba-

nen igen. Starte op med 
et frikast til RØDT hold 

Lave Time Out.  
Advarsel til HVID målmand 

og frikast til RØDT hold  
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13 
RØDT hold er i angreb, da dommerne viser forvarselstegnet. Da RØDT hold 
har lavet 5 afleveringer, forsøger RØD 5 at komme til afslutning, men han tack-
les af HVID 3, hvilket gør, at dommerne dømmer frikast til RØDT hold.  
Hvor mange afleveringer har RØDT hold så tilbage, inden de skal afslutte? 

A B C 

1 2 0 

 

14 
Da der er spillet 59:32, ender bolden ude i RØDT holds udskiftningsområde. 
HVID 3 vil tage et hurtigt indkast. For at forhindre det triller RØD 6 med foden 
bolden ind under stolene, så HVID 3 ikke kan få fat i den.  
Hvad er den rigtige kendelse? 

A B C 

Udvisning til RØD 6 
Indkast til HVIDT hold 

Diskvalifikation af RØD 6 
Indkast til HVIDT hold. 

Diskvalifikation af RØD 6 
Straffekast til HVIDT hold 

 

15 
RØD 10 idømmes en 2 minutters udvisning. På vej ud af banen spytter han  
efter den ene af dommerne – dog uden at ramme dommeren.  
Hvad skal der ske? 

A B C 

Endnu en udvisning  
til RØD 10. RØDT hold 
reduceres med 1 spiller 

i 4 minutter 

Diskvalifikation af RØD 
10. RØDT hold reduce-
res med 1 spiller i 4 mi-

nutter 

Diskvalifikation af RØD 10. 
RØDT hold reduceres med 

1 spiller i 2 minutter 

 

16 
RØD 7 løber i en hurtig kontra. HVID 11 er lige bagefter, og netop da RØD 7 
afslutter mod mål, giver HVID 11 ham et skub i ryggen. RØD 7 lander på trods 
af skubbet med delvis kropskontrol, og bolden går i mål.  
Den rigtige kendelse? 

A B C 

Diskvalifikation af HVID 
11 og mål til RØDT 

hold 

Udvisning af HVID 11 og 
straffekast til RØDT hold 

Udvisning af HVID 11 og 
mål til RØDT hold 

 

17 
RØD 11 modtager bolden fra RØD 7 og ligger an til et hopskud, da HVID 2 be-
går et frikast med et hårdt slag på kroppen af RØD 11. 
Hvilken straf skal HVID 2 have? 

A B C 

Advarsel til HVID 2 2 minutters udvisning af 
HVID 2 

Diskvalifikation af HVID 2 

 

18 
Alle spillere fra HVIDT hold står korrekt placeret ved frikastlinjen, da HVID 14 
skal udføre et frikast. Her laver HVID 14 en dribling, hvorefter han afleverer til 
HVID 9, der scorer på et flot langskud.  
Den rigtige kendelse? 

A B C 

Nyt frikast til HVIDT 
hold med fløjt for gen-

start 

Frikast til RØDT hold Mål til HVIDT hold 
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19 
Dommerne har vist forvarselstegnet mod HVIDT hold. Da de har lavet 6 afle-
veringer, og HVID 6 skal til at afslutte på et hopskud ude ved frikastlinjen, så 
laver RØD 3 en forseelse til en udvisning mod HVID 6 for et skub mod en 
springende spiller.  
Hvad skal der så ske? 

A B C 

Frikast til HVIDT hold. 
HVIDT hold har 1 afle-

vering tilbage 

Frikast til HVIDT hold. 
Forvarselstegnet er ne-

de igen 

Frikast til HVIDT hold. 
HVIDT hold skal afslutte 

direkte på frikastet 

 

20 
Der er straffekast til HVIDT hold. Efter banedommeren har fløjtet for kastets 
udførelse, kaster HVID 5 bolden direkte i hovedet på den stillestående mål-
mand RØD 16.  
Korrekt dom? 

A B C 

Målkast til RØDT hold. HVID 5 diskvalificeres.  
Målkast til RØDT hold. 

HVID 5 diskvalificeres. 
Frikast til RØDT hold. 

 

21 
59:28 laver RØD 5 en voldsom forseelse, da han skubber HVID 7, der er oppe 
i et hopskud ude ved frikastlinjen, på en sådan måde, at HVID 7 fuldstændig 
mister kropskontrollen og lander direkte ned på ryggen foran RØD 5 og RØD 
7. Inden dommerne får stoppet tiden, står den på 59:30.  
Hvad skal der ske? 

A B C 

Diskvalifikation af RØD 
5 samt frikast til HVIDT 

hold. Spillet sættes i 
gang igen ved tiden 

59:30 

Diskvalifikation af RØD 5 
samt straffekast til 

HVIDT hold. Spillet sæt-
tes i gang igen ved tiden 

59:30 

Diskvalifikation af RØD 5 
samt frikast til HVIDT hold. 
Tiden korrigeres, så den 

kommer til at stå på 59:28, 
da forseelsen skete der 

 

22 
HVIDT hold er i angreb, da dommerne viser forvarselstegnet. Da HVIDT hold 
har lavet 5 afleveringer, dribler HVID 4 flere gange med bolden for at komme 
forbi RØD 7, hvorefter han spiller bolden videre til HVID 6, som scorer fra en 
hel fri position midt for mål. 
Hvad skal der dømmes? 

A B C 

Mål til HVIDT hold Frikast til RØDT hold Frikast til HVIDT hold, der 
så kun har en aflevering 

tilbage 

 

23 
Dommer A, der er banedommer, fløjter frikast til HVIDT hold og udvisning af 
RØD 11. Dommer B fløjter straffekast til HVIDT hold og advarsel til RØD 11.  
Den rigtige kendelse bliver? 

A B C 

Udvisning af RØD 11 
og straffekast til HVIDT 

hold 

Dommerne skal gå 
sammen og finde en fæl-

les afgørelse 

Udvisning af RØD 11 og 
frikast til HVIDT hold 

 

24 
Hvem kan deltage i lodtrækningen før en håndboldkamp? 

A B C 

Kun de officials, der er 
påført holdkortet 

Alle, som er tilknyttet  
holdet  

Alle, som er påført 
holdkortet 
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25 
RØDT hold er i angreb. RØD 8 modtager bolden i luften. Han lander på højre 
fod og sætter så venstre fod til gulvet. Herefter sætter han af på begge fødder, 
lander på højre og sætter venstre fod i gulvet. Til sidst sætter han af på ven-
stre fod og lander på højre fod og kaster bolden i mål. 
Hvor mange skridt har RØD 8 taget? 

A B C 

2 3 4 

 

26 
Kan dommerne annullere et mål efter fløjt for et opgiverkast? 

A B C 

Nej Ja Ja, hvis der er et tydeligt 
hul i nettet 

 

27 
RØD 2 er udvist i 2 minutter. Efter 1 minut sender holdofficial A ham atter på 
banen. Før tidtageren når at fløjte, tager RØD 2 en oplagt målchance fra 
HVIDT hold, da han stopper en aflevering frem til HVID 4. Korrekt kendelse? 

A B C 

Straffekast til HVIDT 
hold og en ny 2 minut-

ters udvisning til RØD 2 

Straffekast til HVIDT hold 
og ny 2 minutters udvis-

ning til RØD 2. Yderligere 
reducering med en RØD 
spiller i resttiden af den 

første udvisning 

Straffekast til HVIDT 
hold. Diskvalifikation af 

RØD 2. Yderligere redu-
cering med en RØD spil-
ler i resttiden af den før-

ste udvisning 

 

28 
Kan en spiller totalt set gøre sig skyldig i 8 udvisningsminutter til sit hold i en 
håndboldkamp? 

A B C 

Ja Nej Kun hvis den sidste ud-
visning laves indenfor de 
sidste 30 sek. af kampen 

 

29 
Hvor må den først stol/plads i udskiftningsområdet være placeret? 

A B C 

3,5 meter fra  
midterlinjen 

3,5 meter fra  
tidtagerbordet 

4,5 meter fra midten 

 

30 
RØD 7 spiller venstre fløj. For at opnå et bedre tilløb bemærker dommerne, at 
RØD 7 for anden gang i kampen træder udenfor banen for at starte sit tilløb, 
inden han ca. 1 meter inde på banen modtager bolden i høj fart.  
Korrekt dom? 

A B C 

Korrektion af RØD 7. 
RØDT hold starter op 

med bolden igen 

Frikast til HVIDT hold 
samt advarsel til RØD 7 

Frikast til HVIDT hold 

 
 


