
 

IHF regelspørgsmål – dansk oversættelse 

Spørgsmål markeret med rød skrift, er frasorteret breddedommertesten i 2018. 

Regel 1 

1.1) Hvad er ifølge spillereglerne målene på en håndboldbane? 

A) 40x20 

B) 42x20 

C) 38x18 

D) Længde mellem 38 og 42 meter, brede mellem 18 og 22 meter.  

1.2) Hvad er kravet til de indvendige mål af håndboldmålet?  

A) 1.92 x 2.92 Meter 

B) 2.00 x 3.00 Meter 

C) 2.05 x 3.05 Meter 

D) 2.08 x 3.08 Meter 

1.3) Hvor bred skal mållinjen mellem målstolperne være?  

A) 5 cm 

B) 6 cm 

C) 8 cm 

D) 10 cm 

Regel 2 

2.1) Målmand HVID 1 parerer et skud mod mål, og bolden triller over baglinjen. Umiddelbart herefter lyder 

det automatiske slutsignal fra det officielle tidtagningsanlæg. Dommerne opdager, at det automatiske 

slutsignal er givet 5 minutter for tidligt. Alle spillerne stadig er til stede på spillepladsen. Hvordan skal spillet 

genoptages? 

A) Målkast til HVIDT hold 

B) Frikast til HVIDT hold 

C) Uden fløjt for genstart 

D) Med fløjt for genstart 

2.2) Efter det automatiske slutsignal fra det officielle tidtagningsanlæg for 1. halvleg har lydt, opdager 

dommerne straks, at slutsignalet er givet 1 minut for tidligt. Hvad er den korrekte kendelse? 

A) Forlæng 2. halvleg med 1 minut 

B) Minuttet er tabt og skal ikke spilles 

C) Efter halvlegspausen, spil først 1 minut med spillerne på samme banehalvdel som 1. halvleg, skift 

derefter banehalvdel og start 2. halvleg 

D) Spillerne skal forblive på banen og gennemføre den manglende spilletid  



 

2.3) HVID 7 afslutter mod mål. Målmand SORT 1 griber bolden. Samtidig lyder det automatiske slutsignal fra 

det officielle tidtagningsanlæg. Dommerne gør tidtageren opmærksom på, at der stadig er 30 sekunder 

tilbage af kampen. Alle spillerne er stadig på spillepladsen. Hvordan skal kampen fortsætte? 

A) Frikast til SORT hold 

B) Målkast til SORT hold 

C) Frikast til HVIDT hold 

D) Med fløjt for genstart 

E) Uden fløjt for genstart 

2.4) HVIDT hold skal udføre et frikast, efter slutsignalet for kampen har lydt. Inden kastet skal udføres, 

forlader først HVID 3 og derefter HVID 4 banen for at blive erstattet af først HVID 5 og derefter HVID 6. 

Hvilke(t) af følgende udsagn er korrekt(e)? 

A) Tidtageren fløjter og viser, at HVIDT hold har foretaget en fejlagtig udskiftning 

B) 2 minutters udvisning til HVID 4 for en fejlagtig udskiftning 

C) 2 minutters udvisning til HVID 6 for en fejlagtig udskiftning 

D) Tidtageren har ingen grund til at fløjte 

E) Frikast til HVIDT hold  

F) Frikast til SORT hold  

2.5) Et frikast til SORT hold bliver udført som et skud mod mål umiddelbart før afslutningen på kampen. Det 

automatiske slutsignal fra det officielle tidtagningsanlæg lyder umiddelbart inden, bolden går i mål. Hvad er 

den korrekte kendelse? 

A) Kampen er slut 

B) Nyt frikast til SORT hold uden fløjt for genstart 

C) Nyt frikast til SORT hold med fløjt for genstart 

D) Straffekast til SORT hold 

2.6) Kort før kampen er slut modtager SORT 2 bolden ved HVIDT holds mållinje og har en oplagt målchance. 

Han prøver at score men bliver forhindret. Før bolden har forladt SORT 2’s hånd lyder slutsignalet. Korrekt 

kendelse?  

A) Kampen er slut 

B) Frikast til SORT hold 

C) Straffekast til SORT hold 

D) Kampen er slut, hændelsen noteres i kamprapporten.  

  



 

2.7) Kort før afslutningen på 1. halvleg skal HVIDT hold udføre et straffekast. Bolden rammer overliggeren, 

derefter målmandens ryg, hvorefter den går i mål. Målmanden står i målfeltet ca. 3 meter fra mållinjen. 

Slutsignalet for 1. halvleg lød, da bolden befandt sig i luften mellem overliggeren og målmandens ryg. Hvad 

er den korrekte kendelse?  

A) Mål  

B) Nyt straffekast 

C) Halvleg, ingen yderligere kendelser 

2.8) Efter udløbet af spilletiden, mangler der fortsat at blive udført et straffekast. Dommerne afventer det 

umiddelbare resultat af kastet. Hvilken af dommerne skal fløjte kampen af? 

A) Den førstnævnte dommer 

B) En af dommerne 

C) Banedommeren 

D) Mållinjedommeren 

2.9) Hvornår starter en håndboldkamp? 

A)  Ved fløjtesignal fra førstnævnte dommer 

B) Når bolden har forladt hånden på den person, der udfører opgiverkastet 

C) Når tidtageren starter det officielle tidtagningsanlæg 

D) Når fløjtesignalet for opgiverkast bliver givet af banedommeren 

2.10) Hvem bestemmer til hvilket mål, der skal kastes, ved en straffekastrunde? 

A) Holdet som vinder lodtrækningen 

B) Holdet som taber lodtrækningen 

C) Dommerne  

D) Førstnævnte dommer 

2.11) Et frikast til HVIDT hold skal udføres efter slutsignalet. Før udførelsen af kastet forlader HVID 8 og 

HVID 9 banen samtidigt. De bliver erstattet af først HVID 10 og umiddelbart efter af HVID 11. Hvilke(t) af 

følgende udsagn er korrekt(e)?  

A) Tidtageren fløjter og viser til dommerne, at HVIDT hold har foretaget en fejlagtig udskiftning 

B) 2 minutters udvisning til HVID 10 på grund af en fejlagtig udskiftning 

C) 2 minutters udvisning til HVID 11 på grund af en fejlagtig udskiftning 

D) Tidtageren skal ikke fløjte, da der ikke har været en regelovertrædelse 

E) HVID 11 skal returnere til udskiftningsområdet, og enten HVID 8 eller HVID 9 må genindtræde 

på banen. 

  



 

2.12) HVID 7 overfalder umiddelbart inden afslutningen på 1. halvleg SORT 5 på en måde, så han fratager 

ham en oplagt målchance. Det automatiske slutsignal for 1. halvleg lyder, før dommerne når at fløjte. Hvad 

er den korrekte kendelse? 

A) 1. halvleg er slut – ingen bestrafning til HVID 7 

B) 1. halvleg er slut – intet frikast eller straffekast er muligt 

C) Diskvalifikation til HVID 7 med skriftlig indberetning (Rødt kort og blåt kort vises af dommerne) 

D) Straffekast til SORT hold 

E) Diskvalifikation til HVID 7 (Rødt kort vises af dommerne)  

2.13) Indtil hvornår kan dommerne underkende et scoret mål? 

A) Indtil fløjt for opgiverkast 

B) Indtil slutsignalet 

C) Det skal underkendes, hvis det er scoret efter tidtageren har afbrudt kampen, også hvis 

opgiverkastet er udført før tidtagerens afbrydelse af kampen bliver opdaget 

D)  Det kan aldrig underkendes 

2.14) Der er dømt et frikast til HVIDT hold. På samme tidspunkt har den ansvarlige Holdofficial fra HVIDT 

hold taget team Time Out. Hvilke(t) af følgende udsagn er korrekt€?  

A) Team Time Out er ikke mulig fordi bolden er ude af spil 

B) Tidtageren fløjter, stopper uret og viser dommertegn nr. 15 

C) Dommerne bekræfter, at HVIDT hold har Team Time Out  

D) Sekretæren noterer Team Time Outen på kamprapporten 

2.15) I hvilke(n) af disse situationer er Time Out obligatorisk 

A) Straffekast 

B) 2 min udvisning  

C) Udefrakommende indflydelse 

D) Diskvalifikation 

2.16) HVID 9 kaster bolden mod mål. Målmand SORT 12 griber bolden. I dette øjeblik fløjter tidtageren 

kampen af.  Dommerne gør tidtageren opmærksom på, at der er 30 sekunder tilbage af 2. halvleg. Alle 

spillerne er stadig til stede på spillepladsen. Hvordan skal kampen genoptages? 

A) Frikast til SORT hold 

B) Målkast til SORT hold 

C) Frikast til HVIDT hold 

D) Fløjt for genstart 

  



 

2.17) Kampens resultat er efter ordinær spilletid 20-20, og kampen skal fortsætte, indtil der er fundet en 

vinder. Hvad er korrekt? 

A) 1 minuts pause før forlænget spilletid starter 

B) 5 minutters pause før forlænget spilletid starter 

C) 1 minuts pause efter 1. halvleg af den forlængede spilletid 

D) 5 minutters pause efter 1. halvleg af den forlængede spilletid  

2.18) I hvilke(n) af disse situationer er Time Out obligatorisk? 

A) 2 minutters udvisning 

B) Frikast 

C) Passivt spil 

D) Fejlagtig udskiftning 

E) Advarsel 

F) Indkast 

2.19) Hvilke spillere er ikke berettiget til at deltage i en straffekastrunde, hvis kampen stadig er uafgjort 

efter forlænget spilletid? 

A) En spiller, som fornærmer dommerne, umiddelbart efter forlænget spilletid er afsluttet 

B) Målmændene 

C) En spiller, hvis 2 minutters udvisning ikke er udløbet ved den forlængede spilletids afslutning 

D) En diskvalificeret spiller 

E) En skadet spiller der har fået hjælp på banen, men ikke har siddet ude 3 angreb 

2.20) Målmand HVID 12 parerer et skud på mål 5 sekunder før slutsignalet for kampen. Bolden rammer 

loftet over målfeltet. Det automatiske slutsignal for kampen lyder, umiddelbart inden SORT hold har udført 

indkastet. Hvad er den korrekte kendelse? 

A) Indkast efter fløjt for genstart 

B) Time Out 

C) Kampen er slut 

D) Afvente det umiddelbare resultat af indkastet – herefter er kampen slut 

2.21) SORT 8 har allerede modtaget en advarsel. Under en Team Time Out sidder han på 

udskiftningsbænken og kommenterer dommerne på en usportslig måde. Hvad er den korrekte kendelse? 

A) Diskvalifikation til SORT 8 (Rødt kort vises af dommerne)  

B) 2 minutters udvisning til SORT 8 

C) Advarsel til SORT 8 

D) Ingen handling mulig 

E) SORT hold skal reduceres med en spiller på banen 2 min, når spillet genoptages efter Time Out 

  



 

2.22 Hvem er berettiget til at deltage i en straffekastrunde? 

A) Alle spillere, der er påført kamprapporten 

B) Spillere, som ikke har modtaget en diskvalifikation 

C) Spillere, der ikke er ved at afsone en 2 minutters udvisning ved afslutningen af den forlængede 

spilletid 

D) Spillere, som har fået tilladelse af dommerne 

2.23) Der skal udføres et frikast efter tid. SORT 9 indtager korrekt placering og kaster bolden mod mål. Da 

bolden forlader kasterens hånd, fløjter tidtageren. Bolden går i mål uden chance for Målmand HVID 1. 

Tidtageren informerer dommerne om, at HVID 7, der var i forsvaret under udførelsen af frikastet, var trådt 

på banen under en udskiftning med en medspiller, umiddelbart inden frikastet blev udført. Hvad er den 

korrekte kendelse? 

A) 2 minutters udvisning til HVID 7 

B) Diskvalifikation til HVID 7 (Rødt kort vises af dommerne) 

C) Mål til SORT hold 

D) Straffekast til SORT hold 

E) Nyt frikast til SORT hold med fløjt for genstart 

2.24) Kampen er stadig uafgjort efter forlænget spilletid, og turneringsreglementet foreskriver en afgørelse 

efter straffekastrunde. HVID 7 har fået en 2 minutters udvisning med 1 minut tilbage af den forlængede 

spilletid. Han bliver nomineret af Holdofficial A fra HVIDT hold til at deltage i straffekastrunden. Hvad er 

den korrekte afgørelse? 

A) HVID 7 må deltage i straffekastrunden 

B) HVID 7 må ikke deltage i straffekastrunden 

2.25) Hvornår er Time Out obligatorisk? 

A) Når en Holdofficial har fået en 2 minutters udvisning 

B) Når en spiller har fået sin tredje 2 minutters udvisning 

C) Efter gentagen usportslig opførsel 

D) Når dommerne er nødt til at konsultere hinanden 

E) Efter grov usportslig opførsel 

F) Efter et gult kort til en Holdofficial 

2.26) HVID 7 overfalder umiddelbart inden afslutningen på 1. halvleg SORT 5 på en måde, så han fratager 

ham en oplagt målchance. Det automatiske slutsignal for 1. halvleg lyder, før dommerne når at fløjte. Hvad 

er den korrekte kendelse? 

A) 1. halvleg er slut – ingen bestrafning til HVID 7 

B) Diskvalifikation til HVID 7 uden skriftlig indberetning (Rødt kort vises af dommerne) 

C) Straffekast til SORT hold 

D) Frikast til SORT hold 

E) Diskvalifikation til HVID 7 med skriftlig indberetning (Rødt og blåt kort vises af dommerne) 

F) HVIDT hold reduceres med en spiller i 2 minutter fra starten af 2. halvleg  



 

2.27) Efter slutsignalet for første halvleg, skal et frikast udføres efter tid. Hvilke spillere kan udskiftes? 

A) Alle spillere fra begge hold 

B) Kun spillere fra det forsvarende hold 

C) Kun spillere fra det angribende hold 

D) Kun en spiller fra det angribende hold 

E) En spiller fra det forsvarende hold må skifte med en målmand, hvis holdet ikke har en 

målmand på banen da slutsignalet lyder.  

2.28) Hvilke placeringer skal spillere indtage under udførelsen af et frikast efter tid? 

A) Alle medspillere fra kasterens hold skal placere sig uden for modspillernes frikastlinje 

B) Alle medspillere fra kasterens hold skal placere sig på deres egen banehalvdel 

C) Modspillerne skal være placeret 3 meter væk fra kasteren eller ved deres egen målcirkel 

D) Alle medspillere skal være placeret mindst 3 meter fra kasteren 

E) Alle medspillere må stå sammen med kasteren ved modspillernes frikastlinje 

2.29) Angriber HVID 7 afleverer bolden til HVID 8. På det tidspunkt fløjter tidtageren for en Team Time Out 

til HVIDT hold. Dommerne og spillerne hører ikke dette fløjt, og HVID 8 afleverer bolden til HVID 10, som 

har en oplagt målchance. HVID 10 bliver med ulovlige midler stoppet af SORT 5. Dommerne dømmer 

straffekast til HVIDT hold og 2 minutters udvisning til SORT 5. Først der erfarer dommerne, at tidtageren 

havde fløjtet på grund af en anmodning fra HVIDT hold om en Team Time Out. Hvad er den korrekte 

kendelse? 

A) Straffekast til HVIDT hold 

B) 2 minutters udvisning til SORT 5 

C) Team Time Out til HVIDT hold 

D) Målkast til SORT hold 

E) Fløjt for genstart 

F) Spillet genoptages med frikast til HVIDT hold fra den placering HVID 7 havde, da tidtageren 

fløjtede 

2.30) Slutsignalet for 1. halvleg bliver givet 1 minut for tidligt. I forbindelse med slutsignalet var ingen af 

holdene i boldbesiddelse, og der var ingen forseelse. Bolden lå på gulvet på spillepladsen. Begge hold er 

stadig til stede på banen. Hvad er den korrekte kendelse? 

A) Det ene minut spilles ikke 

B) Det ene minut spilles før halvlegspausen 

C) Det ene minut spilles efter halvlegspausen, men før 2. halvleg starter 

D) Det ene minut lægges til 2. halvleg 

E) Det bliver afgjort ved lodtrækning, hvem der er i boldbesiddelse, når spillet genoptages 

F) Holdet, der sidst var i boldbesiddelse, starter med bolden, når spillet genoptages  



 

2.31) 1. halvleg afsluttes 1 minut for tidligt. Der har ikke været nogen regelovertrædelser og bolden er i 

luften over målfeltet. Målmanden griber bolden efter afslutningssignalet. Begge hold er stadig til stede på 

banen. Hvad er den korrekte kendelse? 

A) Det ene minut spilles ikke 

B) Det ene minut spilles før halvlegspausen 

C) Det ene minut spilles efter halvlegspausen, men før 2. halvleg starter 

D) Det ene minut lægges til 2. halvleg 

E) Holdet, der sidst var i boldbesiddelse, starter med bolden, når spillet genoptages 

F) Spillet genoptages med et målkast  

2.32) 1. halvleg bliver afsluttet 1 minut for tidligt. Der har ikke været nogen regelovertrædelser, og bolden 

er i luften over målfeltet. Efter slutsignalet krydser bolden baglinjen. Begge hold er stadig til stede på 

banen. Hvad er den korrekte kendelse? 

A) Det ene minut spilles ikke 

B) Det ene minut spilles før halvlegspausen 

C) Det ene minut spilles efter halvlegspausen, men før 2. halvleg starter 

D) Det ene minut lægges til 2. halvleg 

E) Holdet, der sidst var i boldbesiddelse, starter med bolden, når spillet genoptages 

F) Spillet genoptages med et målkast 

2.33) HVIDT hold har scoret et mål, og SORT hold ønsker at udføre et opgiverkast hurtigt. Derfor dribler 

SORT 5 hurtigt med bolden op mod midterlinjen. Herunder passerer han HVID 3, der med åben hånd spiller 

bolden fra SORT 5, så bolden rammer SORT 5’s fod og triller over midterlinjen et stykke ned på HVIDT holds 

banehalvdel. Hvad er den korrekte kendelse? 

A) Time Out 

B) Opgiverkast til SORT hold 

C) Progressiv bestrafning til HVID 3 

D) Frikast til HVIDT hold 

2.34) I hvilke(n) situation(er) er Time Out ikke obligatorisk? 

A) Bolden springer langt væk fra banen 

B) Tidtageren fløjter 

C) En spiller ser ud til at være skadet 

D) Når dommerne har en kontradom 

E) Når en spiller skifter med en målmand for at udføre et målkast 

2.35) Hvem kan anmode om en Team Time Out? 

A) En af de 4 Holdofficials 

B) En spiller 

C) Kun Holdofficial A 

D) Anføreren 



 

 2.36) Hvilke(t) af følgende udsagn om Team Time Out er korrekt(e)? 

A) Det er kun Holdofficial A, der kan anmode om en Team Time Out 

B) Hvis der anmodes om en Team Time Out, når modstanderne er i boldbesiddelse, skal 

tidtageren aflevere det grønne kort tilbage til Holdofficial 

C) En Team Time Out starter, når tidtageren fløjter 

D) Regelovertrædelse under en Team Time Out har samme konsekvenser som under spilletiden 

E) Efter en Team Time Out genoptages spillet altid med et kast til det hold, der anmodede om 

Team Time Out 

2.37) HVIDT hold er i boldbesiddelse. Holdofficial C fra SORT hold anmoder om en Team Time Out ved at 

placere det grønne kort på tidtagerbordet foran tidtageren. Hvad er den korrekte kendelse? 

A) Det grønne kort stilles op på bordet 

B) Tidtageren fløjter, så snart SORT hold kommer i boldbesiddelse 

C) Tidtageren giver det grønne kort tilbage til Holdofficial C fra SORT hold 

D) Kun Holdofficial A kan anmode om en Team Time Out 

2.38) SORT 3 kaster bolden mod mål. Bolden kommer imidlertid til at ligge stille i HVIDT holds målfelt uden 

at have rørt en anden spiller. På det tidspunkt anmoder Holdofficial A fra SORT hold om en Team Time Out. 

Hvad er den korrekte kendelse? 

A) Tidtageren fløjter, stopper tiden på samme tidspunkt og viser Team Time Out til SORT hold til 

dommerne 

B) Tidtageren afleverer det grønne kort tilbage til Holdofficial A fra SORT hold 

C) Spillet genoptages med frikast til SORT hold 

D) Spillet genoptages med målkast til HVIDT hold 

2.39) Målmand HVID 1 afleverer bolden til HVID 8, som er helt fri med Målmand SORT 12 ved SORT holds 

målfelt. Umiddelbart inden HVID 8 kommer i boldbesiddelse, fløjter tidtageren, idet Holdofficial A fra HVIDT 

hold har anmodet om en Team Time Out. Hvordan skal spillet genoptages? 

A) Frikast til HVIDT hold ud for HVIDT holds målfelt 

B) Frikast til HVIDT hold ud for HVIDT holds udskiftningsområde 

C) Straffekast til HVIDT hold 

D) Frikast til HVIDT hold ved SORT holds frikastlinje 

2.40) HVID 4 parerer et skud på mål fra SORT 11. Bolden rammer loftet over målfeltet. Umiddelbart efter 

dette anmoder Holdofficial A fra SORT hold om en Team Time Out. Hvad er den korrekte kendelse? 

A) SORT hold får øjeblikkeligt en Team Time Out 

B) SORT hold får ikke en Team Time Out, fordi bolden har rørt loftet 

C) SORT hold får ikke en Team Time Out, fordi HVIDT hold er i boldbesiddelse, når spillet 

genoptages 

D) SORT hold får en Team Time Out, men først efter spillet er genoptaget 

 



 

2. 41) HVIDT hold er i boldbesiddelse og anmoder om en Team Time Out. På grund af larmen, hører 

dommerne ikke fløjtet fra tidtageren. Først efter 10 sekunder, hvor SORT hold er kommet i boldbesiddelse, 

hører dommerne fløjtet. Hvad er den korrekte kendelse? 

A) Der gives Team Time Out 

B) Spillet genoptages med et frikast til SORT hold 

C) Der gives ikke Team Time Out 

D) Spillet genoptages med et frikast til HVIDT hold 

2.42) Da der er spillet 78.00 af kampen, får HVID 7 en 2 minutters udvisning. Kampen ender uafgjort, og 

reglerne foreskriver, at kampen skal afgøres ved en straffekastrunde. HVID 7 bliver udpeget af holdofficiel A 

til at deltage i strafferunden. HVID 7 udfører straffekastet og scorer et mål. Hvad er den korrekte kendelse?  

A) Målet godkendes, HVID 7 må gerne deltage i straffekastrunden 

B) Målet godkendes ikke, HVID 7 må ikke deltage i straffekastrunden 

C) Kastet er mistet  

D) Diskvalifikation til HVID 7 

2.43) Da der er spillet 55.00 af kampen, anmoder Holdofficial A fra HVIDT hold om team Time Out. Det er 

holdets anden team Time Out i kampen. Da der er spillet 59.00 anmoder den samme Holdofficial om 

holdets 3. team Time Out. Hvad er den korrekte kendelse?  

A) Team Time Out er berettiget  

B) Team Time Out er ikke berettiget 

C) Observatøren skulle have fjernet det 3. grønne kort, da der blev anmodet om den 2. team 

Time Out  

Regel 3 

3.1) Hvor mange forskellige farver er det tilladt for bolden at have? 

A) 1 

B) 2 

C) 3 

D) Ubegrænset 

3.2) Hvilken af disse 4 bolde skal dommerne vælge til en herre kamp? 

A) Omkreds 57 cm, vægt 450 g 

B) Omkreds 58 cm, vægt 400 g 

C) Omkreds 59 cm, vægt 425 g 

D) Omkreds 60 cm, vægt 500 g 

  



 

3.3) Hvilken af disse 4 bolde skal dommerne vælge til en damekamp? 

A) Omkreds 53 cm, vægt 350 g 

B) Omkreds 54 cm, vægt 300 g 

C) Omkreds 55 cm, vægt 425 g 

D) Omkreds 56 cm, vægt 375 g 

3.4) Dommerne har besluttet sig for at bruge reservebolden. Hvornår kan den oprindelige bold benyttes 

igen? 

A) Ved næste afbrydelse af spillet 

B) Den kan ikke benyttes igen, undtagen hvis det bliver umuligt at fortsætte spillet med 

reservebolden 

C) Når dommerne finder det nødvendigt  

D) Hvis et af holdene anmoder om det 

Regel 4  

4.1) Kort før starten på kampen bliver HVID 11 så alvorligt skadet, at han er ude af stand til at spille 

kampen. Hvad er den korrekte afgørelse? 

A) HVID 11 kan ikke erstattes 

B) HVID 11 kan erstattes, hvis modstanderen accepterer det 

C) HVID 11 kan almindeligvis erstattes, hans erstatning må gerne bære trøjenummer 11. 

Dommerne skal være opmærksomme på, om der er specielle regler for den turnering, der 

spilles.  

D) HVID 11 kan erstattes, men han må ikke bære trøjenummer 11. 

4.2) SORT hold møder op med 5 markspillere. Målmanden er ikke til stede ved starten af kampen. SORT 

hold udpeger SORT 5 som målmand. Hvad er konsekvenserne for SORT 5? 

A) SORT 5 kan benyttes som markspiller på hvilket som helst tidspunkt, bare han indsættes under 

en korrekt udskiftning 

B) SORT 5 kan ikke benyttes som markspiller 

C) SORT 5 kan benyttes som markspiller, såfremt Holdofficial A fra HVIDT hold accepterer det 

D) SORT 5 kan benyttes som markspiller, så snart den rigtige målmand har indfundet sig 

4.3) Lige efter kampen er begyndt, sætter klubpræsidenten fra HVIDT hold sig på udskiftningsbænken 

sammen med 2 Holdofficials, en massør og en træner. Hvad er konsekvenserne? 

A) Udskiftningsmålmanden skal stå bag udskiftningsbænken 

B) Klubpræsidenten skal forlade udskiftningsbænken 

C) En af de tilstedeværende Holdofficials skal forlade udskiftningsbænken 

D) Den person som ikke er påført kamprapporten skal forlade udskiftningsbænken 

E) Progressiv bestrafning til Holdofficial A 

  



 

4.4) Hvor mange spillere skal som minimum være spilleklar på banen ved kampens start og være påført 

kamprapporten? 

A) 5 spillere 

B) 4 markspillere og 1 målmand 

C) 5 markspillere og 1 målmand 

D) 6 markspillere  

4.5) 4 scenarier: Hvem er deltageberettiget? 

A) En spiller som er til stede ved kampens start og påført kamprapporten 

B) En spiller som ikke er til stede ved kampens start, men som er påført kamprapporten 

C) En spiller som er til stede ved kampens start, men som ikke er påført kamprapporten 

D) En spiller som har fået tilladelse til at spille af tidtageren, men som ikke er påført 

kamprapporten 

4.6) Ved kampstart er der kun 6 spillere fra HVIDT hold til stede. Umiddelbart efter kampens start 

ankommer den manglende spiller. Han ifører sig spilletrøje HVID 7 og løber herefter direkte ud på 

spillepladsen gennem udskiftningsområdet. Tidtageren fløjter straks, da HVID 7 ikke er påført 

kamprapporten. Hvad er den korrekte kendelse? 

A) Diskvalifikation til HVID 7 (Rødt kort vises af dommerne) 

B) 2 minutters udvisning til HVID 7, og HVID 7 påføres kamprapporten 

C) HVID 7 påføres kamprapporten, hvis det er muligt ifølge de regler, der er for turneringen 

D) Progressiv bestrafning til Holdofficial A fra HVIDT hold 

4.7) Dommerne har dømt frikast til HVIDT hold ved SORT holds frikastlinje. Herefter fløjter tidtageren 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. Hvad er den korrekte kendelse? 

A) Frikast til HVIDT hold ved SORT holds frikastlinje 

B) Frikast til SORT hold ved deres egen frikastlinje 

C) Frikast til SORT hold ved HVIDT holds udskiftningsområde 

D) 2 minutters udvisning til HVID 9 

4.8) SORT 14 foretager en korrekt udskiftning, mens spillet er afbrudt. Alligevel fløjter tidtageren. Der er 

ikke påført en spiller med nr. 14 på kamprapporten. Det viser sig, at spilleren er påført som SORT 18 på 

kamprapporten. Hvad er den korrekte kendelse? 

A) Progressiv bestrafning til Holdofficial A fra SORT hold 

B) Frikast til HVIDT hold ved tidtagerbordet 

C) Trøjenummeret skal rettes på kamprapporten 

D) Spillet fortsætter med det kast, som svarede til den situation, der var. Skriftlig indberetning.  



 

4.9) Hvornår er det tilladt for op til 2 personer (Holdofficials og/eller spillere) at betræde banen? 

A) Under en afbrydelse af kampen 

B) Under en afbrydelse af kampen og med tilladelse fra en dommer 

C) Når en spiller er skadet 

D) Med tilladelse fra tidtageren 

4.10) Dommeren fløjter for at give en Time Out, fordi HVID 2 skal have sin tredje 2 minutters udvisning. Da 

dommeren vender sig mod tidtageren og sekretæren for at vise diskvalifikationen, løber Holdofficial A fra 

HVIDT hold ind på banen for at protestere mod udvisningen. En Holdofficial fra HVIDT hold har tidligere i 

kampen modtaget en advarsel. Hvad er den korrekte kendelse? 

A) Diskvalifikation til Holdofficial A fra HVIDT hold (Rødt kort vises af dommerne) og reduktion af 

HVIDT hold med yderligere en spiller på banen i 2 minutter 

B) Personlig advarsel til Holdofficial A fra HVIDT hold 

C) Diskvalifikation til Holdofficial A fra HVIDT hold med skriftlig indberetning (Rødt og blåt kort 

vises af dommerne)  

D) 2 minutters udvisning til Holdofficial fra HVIDT hold 

E) Reduktion af HVIDT hold på banen med yderligere en spiller i 2 minutter 

4.11) Under en Time Out på grund af en skadet spiller løber en overtallig spiller fra HVIDT hold på banen, 

selvom ingen af dommerne har givet ham tilladelse til at betræde banen. Hvad er den korrekte kendelse? 

A) Advarsel til spilleren 

B) Progressiv bestrafning til Holdofficial A fra HVIDT hold 

C) Diskvalifikation til spilleren (Rødt kort vises af dommerne)  

D) 2 minutters udvisning til spilleren og reduktion af HVIDT hold på banen med en spiller i 2 

minutter 

4.12) Banedommeren viser Time Out, fordi HVID 5 er skadet. Han giver tilladelse til, at 2 berettigede 

personer fra HVIDT hold kan betræde banen. Holdofficial B fra SORT hold betræder også banen for at give 

sin målmand nogle råd. Hvad er den korrekte kendelse? 

A) Ingen kendelse, tegnet giver tilladelse til, at alle spillere og officials må betræde banen 

B) Alle 4 Holdofficials fra SORT hold modtager en advarsel med besked om, at de vil blive 

diskvalificeret, hvis episoden gentager sig 

C) Advarsel til Holdofficial A fra SORT hold 

D) Advarsel til Holdofficial B fra SORT hold 

E) Efter at have modtaget behandling på banen, skal HVID 5 forlade banen og han må først 

genindtræde, efter hans hold har afsluttet 3. angreb. 

  



 

4.13) Målmand HVID 16 er blevet skadet og skal udskiftes med HVID 5. HVID 5 skifter sin trøje. 20 minutter 

senere er HVID 16 igen i stand til at spille, og træneren foretager en udskiftning. HVID 5 bliver sendt på 

banen som markspiller uden at underrette sekretæren. Hvad er den korrekte kendelse? 

A) Ingenting, da det er tilladt 

B) Frikast til SORT hold 

C) 2 minutters udvisning til HVID 5 

D) Diskvalifikation til HVID 5 (Rødt kort vises af dommerne)  

4.14) HVID 4 forlader banen uden for udskiftningslinjen. Da HVID 4 har krydset sidelinjen men ikke er nået 

til udskiftningsområdet, indtræder HVID 11 korrekt på spillepladsen over udskiftningslinjen. Tidtageren 

afbryder spillet. Hvad er den korrekte kendelse? 

A) Frikast til SORT hold, hvor HVID 4 forlod banen 

B) Frikast til SORT hold ud for HVIDT holds udskiftningslinje 

C) 2 minutters udvisning til HVID 4 

D) 2 minutters udvisning til HVID 11 

E) 2 minutters udvisning til HVID 4 og HVID 11 

4.15) SORT 3 foretager sit holds første fejlagtige udskiftning under en afbrydelse af spillet. Hans hold var 

forinden tildelt et frikast. SORT 3 har tidligere i kampen hverken modtaget en advarsel eller udvisning. Hvad 

er den korrekte kendelse? 

A) Advarsel til SORT 3 

B) 2 minutters udvisning til SORT 3 

C) Frikast til HVIDT hold 

D) Frikast til SORT hold 

4.16) Dommerne har dømt straffekast til HVIDT hold. HVID 27, der skal udføre straffekastet, foretager en 

fejlagtig udskiftning. Hvad er den korrekte kendelse? 

A) Frikast til SORT hold 

B) Straffekast til HVIDT hold 

C) Målkast til SORT hold 

D) 2 minutters udvisning til HVID 27 

4.17) HVIDT hold har scoret et mål. Dommerne har endnu ikke fløjtet for udførelsen af opgiverkastet, da 

SORT 10 betræder banen, før SORT 6 har forladt den. Hvad er den korrekte kendelse? 

A) Opgiverkast 

B) Frikast til HVIDT hold 

C) 2 minutters udvisning til SORT 10 

D) 2 minutters udvisning til SORT 6  



 

4.18) HVIDT hold har kun 12 spillere til stede ved kampens start. De 2 målmænd mangler. HVIDT hold 

starter derfor med en af de 12 markspillere som målmand. Hvilke(t) af følgende udsagn er korrekt(e)?  

A) Den markspiller, som starter kampen som målmand, skal registreres på kamprapporten som 

nummer 1, 12 eller 16 

B) Den markspiller, som starter kampen som målmand, kan også senere i kampen anvendes som 

markspiller 

C) De sent ankomne målmænd fra HVIDT hold skal på kamprapporten registreres som nummer 1, 

12 eller 16 

D) En af de to for sent ankomne målmænd må kun bruges som markspiller 

4.19) Under en Time Out foretager HVID 5 sit holds første fejlagtige udskiftning. HVIDT hold var i 

boldbesiddelse, da der blev givet Time Out. Hvad er den korrekte kendelse? 

A) Ingen bestrafning 

B) Advarsel til HVID 5 

C) 2 minutters udvisning til HVID 5 

D) Frikast til SORT hold 

E) HVIDT hold forbliver i boldbesiddelse 

4.20) Målmand HVID 3 ønsker at udføre et straffekast. For at beskytte HVIDT holds tomme mål træder HVID 

15 iført en målmandstrøje på spillepladsen for at erstatte en markspiller. Hvad er den korrekte kendelse? 

A) 2 minutters udvisning til HVID 3 

B) 2 minutters udvisning til HVID 15 

C) Ingen bestrafning 

D) Straffekast til HVIDT hold 

E) Frikast til SORT hold ud for HVIDT holds udskiftningslinje 

4.21) Under et kontraangreb til HVIDT hold, hvor HVIDT hold har en oplagt målchance, foretager SORT 3 en 

fejlagtig udskiftning. Tidtageren og sekretæren opdager ikke den fejlagtige udskiftning, men det gør 

banedommeren. Hvad er den korrekte kendelse? 

A) Øjeblikkelig udvisning til SORT 3 og frikast til HVIDT hold 

B) Øjeblikkelig udvisning til SORT 3 og straffekast til HVIDT hold 

C) Vent til den oplagte scoringschance er overstået, derefter udvisning til SORT 3 og frikast til 

HVIDT hold 

D) Vent til den oplagte scoringschance er overstået, derefter udvisning til SORT 3 og et kast 

svarende til situationen  



 

4.22) Et skud på mål bliver pareret af HVID målmand, og bolden triller langs sidelinjen tæt på HVIDT holds 

udskiftningsbænk. HVID 5, som sidder på udskiftningsbænken, sætter den ene fod ind på banen og stopper 

bolden, så HVID 4 kan samle bolden op, før den krydser sidelinjen. Hvad er den korrekte kendelse? 

A) Frikast til SORT hold 

B) Indkast til SORT hold 

C) 2 minutters udvisning til HVID 5 

D) Diskvalifikation til HVID 5 (Rødt kort vises af dommerne) 

E) HVIDT hold reduceres med en spiller på banen i 2 minutter  

4.23) HVID 3 betræder banen 30 sekunder før hans udvisningstid er udløbet. Han blander sig ikke i spillet. 

HVIDT hold er i boldbesiddelse. Hvad er den korrekte kendelse? 

A) Frikast til SORT hold 

B) Frikast til HVIDT hold 

C) Ny 2 minutters udvisning til HVID 3 og reduktion af HVIDT hold med yderligere en spiller på 

banen i 30 sekunder 

D) 30 sekunder til HVID 3 og HVIDT hold reduceres med en spiller på i 2 minutter  

E) Diskvalifikation til HVID 3 (Rødt kort vises af dommerne) og reduktion af HVIDT hold med 

yderligere en spiller på banen i 30 sekunder 

4.24) HVID 5 har modtaget en 2 minutters udvisning. Efter 1 minut og 45 sekunder af udvisningen bliver 

han sendt på banen af Holdofficial A fra HVIDT hold. Hvad er den korrekte kendelse? 

A) Ny 2 minutters udvisning til HVID 5, og HVIDT hold er fuldtallige igen efter 2 minutter og 15 

sekunder 

B) Diskvalifikation til HVID 5 (Rødt kort vises af dommerne) og HVIDT hold reduceres med 

yderligere 1 spiller på banen i den resterende del af udvisningstiden af den første udvisning (15 

sekunder) 

C) Ny 2 minutters udvisning til HVID 5, og HVIDT hold reduceres med yderligere 1 spiller i den 

resterende del af udvisningstiden af den første udvisning (15 sekunder) 

4.25) Efter udløbet af en 2 minutters udvisning, vil målmand SORT 1 på banen igen. Hans hold er i forsvaret, 

og SORT 1 betræder banen iført sin målmandstrøje og indtager en position på fløjen som holdets 6. 

markspiller. Hvad er den korrekte kendelse? 

A) Spillet fortsætter uden afbrydelse 

B) Straffekast til HVIDT hold 

C) Frikast til HVIDT hold 

D) 2 minutters udvisning til SORT 1   



 

4.26) Hvad er korrekt i forhold til en blødende spiller, der befinder sig på banen? 

A) Spilleren skal forlade banen øjeblikkeligt og frivilligt 

B) Spilleren kan blive på banen indtil næste afbrydelse af spillet 

C) Spilleren, som erstatter den blødende spiller, kan indtræde på banen uden for 

udskiftningsområdet 

D) Spilleren må ikke genindtræde på banen før næste afbrydelse af spillet 

E) Hvis spilleren ikke følger dommernes instrukser om at forlade banen, skal han straffes for 

usportslig opførsel 

4.27) HVID 5 er alene med målmand SORT 1 og har en oplagt målchance. SORT 11 foretager en fejlagtig 

udskiftning, og tidtageren fløjter for forseelsen, netop som HVID 5 skal til at afslutte. Hvad er den korrekte 

kendelse? 

A) 2 minutters udvisning til SORT 11 

B) Diskvalifikation til SORT 11, skriftlig indberetning. (Rødt og blåt kort vises af dommerne) 

C) Frikast til HVIDT hold 

D) Straffekast til HVIDT hold 

4.28) Målmand SORT 1 redder et skud på mål og kaster bolden til sin medspiller SORT 4. Målmand SORT 1 

bevæger sig nu ud til sidelinjen tæt på SORT holds udskiftningsområde. Han krydser tydeligt sidelinjen og 

tager et håndklæde og en drikkedunk. Han bliver ikke erstattet af en anden spiller. Hvad er den korrekte 

kendelse? 

A) Spillet fortsætter, det er tilladt 

B) 2 minutters udvisning til SORT 1 for fejlagtig udskiftning 

C) Frikast til HVIDT hold ved SORT holds udskiftningsområde 

4.29) Holdofficial A fra SORT hold har allerede modtaget en advarsel. I forbindelse med en 

dommerkendelse løber Holdofficial D fra SORT hold nu flere meter ind på banen. Hvad er den korrekte 

kendelse? 

A) Ingen bestrafning 

B) Advarsel til Holdofficial D fra SORT hold 

C) 2 minutters udvisning til Holdofficial D fra SORT hold 

D) Diskvalifikation til Holdofficial D fra SORT hold (Rødt og blåt kort vises af dommerne)  



 

4.30) Der er givet Time Out, da HVID 6 er blevet skadet. Der er ingen progressiv bestrafning til spillere fra 

SORT hold.  Dommerne har givet tilladelse til, at 2 berettigede personer kan betræde banen for at behandle 

den skadede spiller. Holdofficial D fra HVIDT hold er i gang med at behandle HVID 6, men Holdofficial A fra 

HVIDT hold går hen mod SORT 5, der efter hans mening har forårsaget skaden. Han følger efter SORT 5 ud 

til SORT holds udskiftningsområde, hvor han slår ham i ansigtet. Hvad er den korrekte kendelse? 

A) Diskvalifikation til Holdofficial A fra HVIDT hold med skriftlig indberetning (Rødt og blåt kort 

vises af dommerne) HVIDT hold reduceres på banen med en spiller i 2 minutter 

B) Kampen genoptages med det kast, som svarede til situationen, der var årsag til afbrydelsen, 

med fløjt for genstart 

C) 2 minutters udvisning til Holdofficial A fra HVIDT hold, HVIDT hold reduceres med en spiller på 

banen i 2 minutter  

D) Frikast til SORT hold 

E) Diskvalifikation til Holdofficial A fra HVIDT hold (Rødt kort vises af dommerne) HVIDT hold 

reduceres med 1 en spiller på banen i 2 minutter  

F) Efter at have modtaget hjælp på banen, skal HVID 6 forlade banen, og han må først 

genindtræde på banen, efter hans hold har afsluttet 3 angreb 

4.31) Umiddelbart efter udførelsen af et opgiverkast til SORT hold, opdager dommerne, at der er en person 

tilstede i SORT holds udskiftningsområde, der ikke er påført kamprapporten. Det viser sig, at det er et 

bestyrelsesmedlem i klubben. SORT hold har allerede påført 4 Holdofficials på kamprapporten. Hvad er den 

korrekte kendelse? 

A) Personen skal forlade udskiftningsområdet 

B) Holdofficial A fra SORT hold skal have en personlig straf 

C) En overskydende Holdofficial skal forlade udskiftningsområdet 

D) Kampen genoptages med et frikast til HVIDT hold 

4.32) Hvad er foreskrevet i forhold til spillerdragten? 

A) Alle spillere, som benyttes som målmænd på et hold, skal være iført trøjer med ens farve 

B) Spillerne skal bære numre på trøjerne, der både på front og ryg skal have en højde på mindst 

20 cm 

C) Målmændene må anvende hovedbeskyttelse, hvis det er lavet af et blødt materiale 

D) Spillerne og målmændene må anvende numre fra 1 til 100 

4.33) HVID 10 afsoner sin første 2 minutters udvisning. Udvisningstiden startede 21:00. Efter spillet er 

genoptaget, brokker han sig så kraftigt, at dommerne afbryder spillet 21:30 for at give HVID 10 yderligere 

en udvisning. Hvad er konsekvenserne for HVIDT hold? 

A) 2 minutters udvisning til HVID 10 

B) Diskvalifikation til HVID 10 (Rødt kort vises af dommerne)  

C) HVIDT hold reduceres med en spiller på banen til 25:00 

D) HVIDT hold reduceres med to spillere på banen til 23:00 og en spiller på banen til 23:30  



 

4.34) I hvilke(t) af følgende tilfælde skal Holdofficial A idømmes en personlig straf? 

A) Når en spiller fra hans hold forlader udskiftningsområdet uden at informere tidtager eller 

sekretær 

B) Hvis der er personer til stede i udskiftningsområdet, når kampen starter, som ikke er påført 

kamprapporten 

C) Hvis en overtallig spiller betræder spillepladsen 

D) Hvis en ikke deltageberettiget spiller betræder spillepladsen 

E) Hvis der er brugt ukorrekt udstyr, når kampen er fløjtet i gang 

F) Hvis der er regelbrud fra udskiftningsbænken, som ikke kan knyttes til nogen individuel person 

4.35) Dommerne viser markeringen, der giver tilladelse til betrædelse af banen i forbindelse med en skadet 

spiller fra HVIDT hold. Hvem må betræde banen? 

A) 2 Holdofficials fra HVIDT hold – ingen andre 

B) 2 Holdofficials fra både HVIDT og SORT hold 

C) 2 personer (Holdofficials eller spillere) fra HVIDT hold 

D) 2 personer (Holdofficials eller spillere) fra både HVIDT og SORT hold 

E) Lægen fra HVIDT hold, hvis ikke han er en af de på kamprapporten anførte Holdofficials 

4.36) Holdofficial C fra HVIDT hold har allerede modtaget en advarsel for protester. Senere træder 

Holdofficial B fra HVIDT hold ind på banen uden tilladelse, men han gør sig ikke skyldig i usportslig opførsel. 

Hvad er den korrekte kendelse? 

A) Advarsel til Holdofficial B fra HVIDT hold 

B) 2 minutters udvisning til Holdofficial B fra HVIDT hold, og han skal forlade udskiftningsområdet 

i 2 minutter 

C) Diskvalifikation til Holdofficial B fra HVIDT hold (Rødt kort vises af dommerne) HVIDT hold 

reduceres på banen med en spiller i 2 minutter  

D) 2 minutters udvisning til Holdofficial B fra HVIDT hold, og HVIDT hold reduceres på banen med 

en spiller i 2 minutter, Holdofficial B kan forblive i udskiftningsområdet.  

4.37) Hvilke(n) af følgende handlinger er ikke tilladt, når der er Time Out på grund af en skadet spiller, og 

dommerne har givet tilladelse til berettigede personer fra HVIDT hold til at træde ind på banen 

A) Spillerne fra SORT hold stiller sig tæt på sidelinjen for at få instruktioner fra Holdofficial A fra 

SORT hold 

B) Spillerne fra HVIDT hold foretager udskiftning uden for udskiftningsområdet 

C) En official fra HVIDT hold, som er på banen for at behandle den skadede spiller, bevæger sig 

væk fra den skadede spiller og giver instruktioner til de øvrige spillere fra HVIDT hold  



 

4.38) Efter en parade fra målmand HVID 1 triller bolden langs sidelinjen ud for HVIDT holds 

udskiftningsområde. HVID 5, som sidder på bænken, krydser sidelinjen med sin fod for at stoppe bolden, 

før den krydser sidelinjen til indkast til SORT hold. Hvad er den korrekte kendelse? 

A) Frikast til SORT hold 

B) 2 minutters udvisning til HVID 5 

C) Diskvalifikation til HVID 5 (Rødt kort vises af dommerne) 

D) En medspiller til HVID 5 skal forlade banen 

E) Straffekast til SORT hold 

F) Diskvalifikation til HVID 5 med skriftlig indberetning (Rødt og blåt kort vises af dommerne) 

4.39) Da der er spillet 29.00 af første halvleg, modtager HVID 5 en udvisning. Efter halvlegspausen fløjter 

banedommeren for starten af 2. halvleg. 3 sekunder efter dette, fløjter tidtageren. HVIDT hold har 7 spillere 

på banen. Hvad er den korrekte kendelse? 

A) En spiller fra HVIDT hold skal forlade banen, ingen yderligere straf 

B) 2 minutters udvisning til en spiller fra HVIDT hold 

C) HVIDT hold reduceres med to spillere på banen i 57 sekunder, herefter med en spiller på banen 

i yderligere 1 minut og 3 sekunder 

4.40) Der er spillet 43.27. Tidtageren afbryder spillet efter et mål scoret af HVID 15, før opgiverkastet er 

udført. Tidtageren informerer dommerne om, at HVID 15 ikke er påført kamprapporten. 14 spillere er 

allerede påført kamprapporten. Dommerne opdager, at HVID 11 ikke er til stede. Hvad er den korrekte 

kendelse? 

A) Målet annulleres 

B) Målet tæller 

C) HVID 11 fjernes fra kamprapporten og HVID 15 påføres kamprapporten, hvis det er tilladt i 

forhold til de regler, der er for turneringen 

D) HVID 15 må ikke spille og skal forlade banen 

E) Progressiv bestrafning til Holdofficial A fra HVIDT hold 

F) Skriftlig indberetning  



 

4.41) Målmand HVID 12 ligger på gulvet med en knæskade, efter han har reddet et skud fra SORT hold. 

Hvad er den korrekte kendelse?  

A) HVID 12 må fortsætte med at spille efter at have modtaget behandling på banen.  

B) 2 personer fra HVIDT hold, som er påført kamprapporten, må betræde banen for at give behandling 

til HVID 12, når en af dommerne har givet tilladelse hertil ved anvendelse af markering 15 og 16.  

C) Kun 1 person fra HVIDT hold, der er skrevet på kamprapporten, må betræde banen og give 

behandling til HVID 12, når en af dommerne har givet tilladelse hertil ved anvendelse af markering 

15 og 16 

D) Efter at have modtaget behandling på banen, må HVID 12 først betræde banen igen efter hans hold 

har afsluttet 3 angreb 

E) Lige meget hvor mange angreb holdet har afsluttet, må HVID 12 betræde banen, når kampen 

starter igen efter en halvleg.  

F) Hvis Holdofficial nægter at betræde banen for at assistere HVID 12, skal Holdofficial A fra HVIDT 

hold straffes progressivt 

4.42) Målmand HVID 1 redder en afslutning fra SORT hold. I forbindelse med redningen slår han hovedet 

mod målstolpen. Han har brug for behandling på banen. Hvad er den korrekt kendelse?  

A) Efter at have modtaget behandling på banen, må HVID 1 spille videre, idet der var tale om en 

hovedskade 

B) Efter at have modtaget behandling på banen, skal HVID 1 forlade banen, og han må først betræde 

banen igen, efter hans hold har afsluttet 3 angreb 

4.43) Efter at have modtaget behandling på banen sidder HVID 7 på udskiftningsbænken. Under det første 

angreb til HVIDT hold, opfanger SORT 2 bolden og løber kontra med kun målmand HVID 12 mellem sig og 

målet. Før SORT 2 når at afslutte mod mål, indtræder HVID 7 på banen under en udskiftning med HVID 9. 

Hvad er den korrekte kendelse?  

A) Tidtageren venter til SORT 2 har skudt på mål, inden han stopper spillet, fordi der er foretaget en 

forkert udskiftning af HVIDT hold.  

B) Tidtageren afbryder spillet øjeblikkeligt, fordi HVIDT hold har foretaget en fejlagtig udskiftning 

C) Time Out 

D) 2 minutters udvisning til HVID 7  

E) Diskvalifikation til HVID 7 uden skriftlig indberetning (Rødt kort vises af dommerne)  

F) Kampen fortsætter med et kast der svarende til situationen ved afbrydelsen 

G) Straffekast til SORT hold 

H) Frikast til SORT hold 

I) Lige meget hvor mange angreb, hans hold har spillet, kan HVID 7 genindtræde på banen ved 

afslutningen af hans 2 minutters udvisning  



 

4.44) Efter at have modtaget behandling på banen, sidder SORT 11 på udskiftningsbænken. Herfra 

kommenterer SORT 11 på dommernes kendelser og får derfor sin første 2 minutters udvisning i kampen. I 

tilknytning til afslutningen på SORT holds andet angreb genindtræder SORT 11 på banen ved udløbet af sin 

2 minutters udvisning.  Hvad er den korrekte kendelse?  

A) Time Out 

B) 2 minutters udvisning til SORT 11 

C) Spillet fortsætter  

D) Frikast til HVIDT hold 

4.45) SORT 10 modtager bolden ved frikastlinjen. Umiddelbart efter han har grebet bolden, bliver han revet 

ned af HVID 3. Han falder uheldigt ned og slår sin albue og har brug for behandling på banen. Hvad er den 

korrekte kendelse?  

A) Advarsel til HVID 3 

B) 2 minutters udvisning til HVID 3  

C) To personer fra SORT hold, der er påført kamprapporten, må betræde banen for at behandle SORT 

10 efter tilladelse fra en af dommerne ved visning af markering 15 og 16 

D) SORT 10 må fortsætte på banen efter at have modtaget behandling  

E) Efter at have modtaget behandling på banen skal SORT 10 forlade banen, og han må først betræde 

banen igen, efter hans hold har afsluttet 3 angreb 

F) Time Out 

4.46) SORT 10 løber kontra og modtager bolden fra SORT 9. Umiddelbart efter SORT 9 har afleveret bolden 

bliver han revet ned af HVID 11.  Efter SORT 10 har modtaget bolden falder han og bliver skadet. Hvad er 

den korrekte kendelse?  

A) Advarsel til HVID 11 

B) 2 minutters udvisning til HVID 11 

C) To personer fra SORT hold, der er påført kamprapporten, må indtræde på banen for at behandle 

SORT 10 efter tilladelse fra en af dommerne ved visning af markering 15 og 16 

D) SORT 10 må fortsætte på banen efter at have modtaget behandling  

E) Efter at have modtaget behandling på banen skal SORT 10 forlade banen, og han må først betræde 

banen igen, når hans hold har afsluttet 3 angreb 

F) Time Out  



 

4.47) Med 3 minutter tilbage af kampen er stillingen 21-21. SORT 2, som er topscorer på sit hold, er så 

uheldig, at han vrikker rundt på sin ankel. SORT 2 ligger på gulvet. En af dommerne spørger SORT 2, om han 

har behov for behandling på banen. SORT 2 svarer ikke på spørgsmålet, men bliver liggende på gulvet. 

Dommerne stopper tiden og kalder hjælp ind ved at vise markering 15 og 16. SORT hold afviser at sende 

hjælp ind på banen, og før dommerne kan når at reagere, er SORT 2 igen klar til at spille videre. Hvad er den 

korrekte kendelse?  

A) SORT 2 må fortsætte med at spille  

B) SORT 2 skal forlade banen, og han må først betræde banen igen, efter hans hold har afsluttet 3 

angreb 

C) Progressiv bestrafning til Holdofficial A fra SORT hold 

4.48) Med 30 sekunder tilbage af 1. halvleg modtager HVID 5 behandling på banen. Efter behandlingen 

forlader han banen og må først betræde banen igen, efter hans hold har afsluttet 3 angreb. Efter 1 minut af 

2. halvleg har HVIDT hold afsluttet 2 angreb. HVID 5 indtræder på banen under en korrekt udskiftning med 

HVID 4. Hvad er den korrekte kendelse?  

A) Spillet fortsætter  

B) 2 minutters udvisning til HVID 5 for en fejlagtig udskiftning (indtræder på banen for tidligt efter at 

have modtaget behandling på banen) 

C) Time Out 

4.49) Efter et sammenstød ligger HVID 4 og SORT 5 på gulvet tilsyneladende skadede. Dommerne stopper 

tiden med det samme og viser markering 15 og 16 og giver begge hold lov til at indtræde på banen med 

hver 2 personer for at give behandling. Inden nogen har betrådt banen, er SORT 5 klar til at spille videre. 

HVID 4 får behandling på banen. Efter 20 sekunders behandling, kan spillet fortsætte. Hvad er den korrekte 

kendelse?  

A) Efter at have modtaget behandling på banen, skal HVID 4 forlade banen, og han må først betræde 

banen igen, efter hans hold har afsluttet 3 angreb 

B) Da SORT 5 ikke fik behandling på banen, kan han fortsætte med at spille  

C) SORT 5 skal forlade banen, og han må først betræde banen igen, efter hans hold har afsluttet 3 

angreb 

4.50) HVID 2 er skadet og har brug for behandling på banen. 1 halvleg slutter, umiddelbart efter hans holds 

første angreb er afsluttet. Da dommerne starter 2. halvleg, er HVID 2 på banen. Hvad er den korrekte 

kendelse? 

A) Tidtageren afbryder kampen og informerer dommerne om, at HVID 2 er på banen 

B) 2 minutters udvisning til HVID 2  

C) Spillet fortsætter  

D) Frikast til SORT hold ved HVIDT holds udskiftningsområde  

E) Ingen udvisning til HVID 2, men han skal forlade banen. HVIDT hold forbliver i boldbesiddelse, da 

der er tale om en fejl fra tidtager/observatør 



 

4.51) HVID 4 modtager behandling på banen. Efter at have modtaget behandling på banen, skal HVID 4 

forlade banen, og han må først betræde banen igen, efter hans hold har afsluttet 3 angreb. Efter 2 angreb 

til HVIDT hold sender Holdofficial A fra HVIDT hold HVID 4 tilbage på banen under en korrekt udskiftning 

med HVID 6, men holdet er i forsvar. Hvad er den korrekt kendelse?  

A) Spillet fortsætter, det er tilladt for HVID 4 at spille i forsvar 

B) Advarsel til HVID 4, fordi han er gået for tidligt på banen  

C) 2 minutters udvisning til HVID 4 for fejlagtig udskiftning 

4.52) HVID 11 glider på gulvet og ender udenfor banen på den modsatte side af udskiftningsområdet. Han 

slår hovedet mod en bandereklame. Dommerne stopper tiden med det samme og kalder behandling ind til 

HVID 11. Efter 20 sekunders behandling er HVID 11 klar til at spille igen. Hvad er den korrekte kendelse?  

A) Det er tilladt for HVID 11 at fortsætte på banen, fordi han lå udenfor banen og fik behandling  

B) Hvid 11 skal forlade banen, og han må først betræde banen igen, når hans hold har afsluttet 3 

angreb 

4.53) Efter 1 minut af kampen, er der en infight mellem stregspiller SORT 3 og HVID 6. SORT 3 ender med at 

ligge på gulvet tilsyneladende skadet. Dommerne vælger at give HVID 6 en henstilling. SORT 3 modtager 

behandling på banen. Efter behandling er SORT 3klar til at fortsætte spillet. Hvad er den korrekte kendelse?  

A) Det er tilladt SORT 3 at fortsætte spillet 

B) SORT 3 skal forlade banen, og han må først betræde banen igen, når hans hold har afsluttet 3 

angreb 

4.54) SORT hold er i kontraangreb. SORT 2 dribler med bolden og bliver skubbet af HVID 10. SORT 2 mister 

kropskontrollen, men det lykkedes ham at spille bolden til SORT 4, som scorer et mål. Efter at have scoret 

målet, vrikker SORT 4 om på anklen, mens han løber tilbage. Dommerne afbryder spillet og giver 2 

minutters udvisning til HVID 10 og giver tilladelse til, at 2 personer fra SORT hold må betræde banen for at 

behandle SORT 4. Efter 30 sekunders behandling er SORT 4 klar til at spille igen. Hvad er den korrekte 

kendelse?  

A) SORT 4 kan fortsætte med at spille  

B) SORT 4 skal forlade banen, og han må først betræde banen igen, når hans hold har afsluttet 3 

angreb 

4.55) HVID 11 afslutter mod mål. Forsvarsspiller SORT 2 bliver ramt i hovedet af bolden og har brug for 

behandling på banen. Efter 20 sekunders behandling er SORT 2 klar til at spille videre. Hvad er den korrekte 

kendelse?  

A) SORT 2 kan fortsætte spillet, da skaden var forårsaget af en bold i ansigtet 

B) SORT 2 skal forlade på, og han må først betræde banen igen, når hans hold har afsluttet 3 angreb  



 

4.56) Stregspiller SORT 2 ligger på gulvet i HVIDT holds målfelt efter et skud på mål. Han er skadet og beder 

om behandling på banen. HVIDT hold har lige startet et kontraangreb. Hvad er den korrekte kendelse?  

A) Dommerne afbryder med det samme spillet og viser markering 15 og 16 så to berettigede personer 

kan betræde banen for at give behandling til SORT 2 

B) Spillet fortsætter til resultatet af HVIDT holds kontraløb. Derefter afbrydes spillet så SORT 2 kan 

modtage behandling på banen  

4.57) HVID 2 varmer op uden albue beskyttelse. Da der er spillet 5 minutter af kampen, og HVIDT hold er i 

boldbesiddelse, bliver HVID 2 skiftet korrekt ind på banen. Dommerne ser nu, at HVID 2 har en albue 

beskytter på med hårde elementer, som ikke er tildækket. Hvad er den korrekte kendelse?  

A) Spillet fortsætter, da det er tilladt at benytte en albuebeskytter med hårde elementer, der ikke er 

tildækket med blødt materiale.  

B) Dommerne afbryder spillet. HVID 2 skal forlade banen, og må først betræde banen igen, når han 

har taget albuebeskytteren af eller dækket de hårde elementer med blødt materiale 

C) Progressiv bestrafning til HVID 2  

D) Progressiv bestrafning til Holdofficial A fra HVIDT hold  

E) Frikast til HVIDT hold  

F) Frikast til SORT hold  

4.58) HVIDT hold er i angreb tæt på SORT holds frikastlinje. HVID 7 indtræder på banen under en korrekt 

indskiftning. Han er iført en gul trøje over den normale spillertrøje. Hvad er den korrekte kendelse?  

A) Time Out. HVID 7 skal tage den gule trøje af, inden han kan deltage i spillet 

B) Frikast til SORT hold 

C) 2 minutters udvisning til HVID 7  

D) Frikast til HVIDT hold  

Regel 5 

5.1) Målvogter SORT 1 redder et skud mod mål og starter et kontraangreb. Under udførelsen af målkastet 
krydser han målcirklen med sin venstre fod. Hvad er den korrekte kendelse?  

A) Spillet fortsætter uden afbrydelse  
B) Frikast til HVIDT hold  
C) Nyt målkast med igangsætningsfløjt   

5.2) Målmand HVID 12 står på banen uden for sit målfelt. Da han modtager bolden fra en medspiller, 
træder han tilbage og berører målcirklen med sin venstre fod. Hvad er den korrekte kendelse? 

A) Straffekast til SORT hold  
B) Spillet fortsætter uden afbrydelse  
C) Frikast til SORT hold  
D) 2 minutters udvisning til HVID 12  



 

5.3) Målmand HVID 12 redder et skud på mål og kaster sig efter bolden, der er på vej ud mod spillepladsen. 
HVID 12 når bolden, mens han glider ud over målcirklen, hvorefter han afleverer bolden til en 
holdkammerat. Hvad er den korrekte kendelse? 

A) Frikast til SORT hold  
B) Spillet fortsætter uden afbrydelse  
C) Målkast til HVIDT hold efter igangsætningsfløjt  

5.4) Målmand SORT 1 redder et skud på mål. Bolden triller ud mod spillepladsen. I et forsøg på at stoppe 
bolden, før den når ud til HVID  15, der står klar ved målcirklen, glider SORT 1 ud med benene først og 
skubber bolden ud over baglinjen med sin ene fod. Hvad er den korrekte kendelse? 

A) Straffekast til HVIDT hold  
B) Frikast til HVIDT hold  
C) Spillet fortsætter uden afbrydelse  
D) Progressiv bestrafning til SORT 1 for at have udsat HVID 15 for fare ved sit målmandsspil 

5.5) Målmand HVID 12 har ikke formået at få bolden under kontrol. Bolden bevæger sig i målfeltet mod 
sidelinjen. HVID 12 bruger sin fod til at spille bolden ud over baglinjen. Hvad er den korrekte kendelse? 

A) Målkast til HVIDT hold  
B) Frikast til SORT hold  
C) Indkast til SORT hold  
D) Progressiv bestrafning til HVID 12  

5.6) Målmand HVID 1 parerer et skud. Bolden triller i retning mod spillepladsen, hvor SORT 6 står klar helt 
fri for at samle bolden op. Det lykkes HVID 1 at stoppe bolden med sin fod, netop som bolden er på 
målcirklen. Hvad er den korrekte kendelse? 

A) Målkast til HVIDT hold efter igangsætningsfløjt 
B) Progressiv bestrafning til HVID 1  
C) Frikast til SORT hold  
D) Straffekast til SORT hold   

5.7) SORT 18 har et skud mod mål. Skuddet pareres af HVID 7, så bolden ændrer retning og springer tydeligt 
i retning af baglinjen i målfeltet. Målmand HVID 1 løber efter bolden, og det lykkes ham med sin ene fod at 
skubbe bolden ud over baglinjen. Hvad er den korrekte kendelse? 

A) Målkast til HVIDT hold    
B) Indkast til SORT hold    
C) Frikast til SORT hold  
D) Advarsel til HVID 1   



 

5.8) Målmand SORT 12 hopper op i sit målfelt for at gribe en lang aflevering fra HVID 7. SORT 12 griber 
bolden i luften og lander med den ene fod i målfeltet og den anden fod på spillepladsen uden for målfeltet. 
Fra den placering spiller han bolden til SORT 3. Hvad er den korrekte kendelse? 

A) Straffekast til HVIDT hold    
B) Spillet fortsætter uden afbrydelse  
C) Frikast til HVIDT hold  
D) Korrektion og nyt målkast efter igangsætningsfløjt  

5.9) HVID 9 afleverer bolden til sin målmand HVID 1, som står på spillepladsen uden for sit målfelt. Da HVID 
9 bliver presset af en modspiller, bliver afleveringen for høj, så HVID 1 bliver nødt til at gå tilbage, hvorved 
HVID 1 betræder målfeltet med sin ene fod, umiddelbart efter han har grebet bolden. Hvad er den korrekte 
kendelse?  

A) Spillet fortsætter uden afbrydelse  
B) Time Out  
C) Straffekast til SORT hold   
D) Frikast til SORT hold  

5.10) Dommerne dømmer et frikast til HVIDT hold ved HVIDT holds målcirkel. Målmand HVID 1 står med én 
fod i målfeltet og én fod på spillepladsen. Han afleverer bolden til HVID 8, som scorer et mål. Hvad er den 
korrekte kendelse?   

A) Mål til HVIDT hold  
B) Korrektion, nyt frikast til HVIDT hold uden for målfeltet 
C) Frikast til SORT hold ved HVIDT holds målcirkel  
D) Målkast til SORT hold  
E) Straffekast til HVIDT hold  

5.11) Dommerne fløjter, fordi SORT 21 har taget for mange skridt. SORT 21 lægger bolden ned ved HVIDT 
holds målcirkel. Målmand HVID 12 ønsker at udføre frikastet hurtigt. Han har en hånd på spillepladsen og 
en fod i målfeltet. Fra denne position spiller han bolden til HVID 3 som starter et kontraangreb, som fører til 
et mål til HVIDT hold. Hvad er den korrekte kendelse?  

A) Nyt frikast til HVIDT hold efter igangsætningsfløjt 
B) Mål til HVIDT hold  
C) Frikast til SORT hold som følge af forkert udførelse af frikastet  
D) Time Out  

5.12) Målmand SORT 1 har forladt sit målfelt. Han hopper op fra spillepladsen og griber en aflevering fra en 
medspiller, mens han er i luften. Herefter lander han med begge fødder inde i målfeltet. Hvad er den 
korrekte kendelse?  

A) Spillet fortsætter uden afbrydelse  
B) Målkast til SORT hold  
C) Frikast til HVIDT hold  
D) Straffekast til HVIDT hold  
E) Time Out   



 

5.13) Bolden ligger på gulvet umiddelbart uden for HVIDT holds målfelt. Målmand HVID 1 står inde i sit 
målfelt og samler bolden op for at forhindre en modspiller i at komme i boldbesiddelse. Hvad er den 
korrekte kendelse?  

A) Frikast til SORT hold    
B) Straffekast til SORT hold  
C) Progressiv bestrafning til HVID 1  
D) Ingen indgriben, da det er tilladt  

Regel 6 

6.1) Bolden ligger på målcirklen. Angriber HVID 7 samler bolden op og forsøger at score. HVID 7 har en 
oplagt scoringsmulighed, da han bliver tacklet ulovligt. Hvad er den korrekte kendelse?  

A) Frikast til SORT hold 
B) Frikast til HVIDT hold 
C) Straffekast til HVIDT hold  
D) Målkast til SORT hold  

6.2) Bolden triller i HVIDT holds målfelt. SORT 8 samler bolden op og scorer et mål. Hvad er den korrekte 
kendelse?  

A) Frikast til HVIDT hold  
B) Målkast til HVIDT hold  
C) Mål 
D) Opgiverkast   

6.3) HVID 3 står med begge fødder på spillepladsen og griber bolden, som kommer retur fra en parade fra 
målmand HVID 1. Da HVID 3 bliver dækket korrekt op af SORT 10, dribler han flere gange med bolden i sit 
eget målfelt. Hvad er den korrekte kendelse?  

A) Spillet fortsætter uden afbrydelse  
B) Straffekast til SORT hold  
C) Frikast til SORT hold  
D) Frikast til HVIDT hold  

6.4) HVID 7 står uden for SORT holds målfelt og griber bolden som tydeligt er i luften over SORT holds 
målfelt. Han kaster bolden i mål. Hvad er den korrekt kendelse?  

A) Mål til HVIDT hold  
B) Frikast til SORT hold  
C) Målkast til SORT hold  
D) Målkast til SORT hold efter igangsætningsfløjt  



 

6.5) HVID 8, som dækkes korrekt op af flere modspillere, triller bevidst bolden ind i sit eget holds målfelt 
hvor bolden stopper og ligger stille. Målmand HVID 1 samler ikke bolden op. Hvad er den korrekte 
kendelse?  

A) Målkast til HVIDT hold  
B) Målkast til HVIDT hold efter igangsætningsfløjt  
C) Straffekast til SORT hold  
D) Frikast til SORT hold   

6.6) HVID 5 spiller bolden ind i sit eget holds målfelt. Bolden rammer målstolpen og triller mod 
spillepladsen. Målmand HVID 12 samler bolden op og afleverer den til HVID 7 som scorer et mål. Hvad er 
den korrekte kendelse? 

A) Straffekast til SORT hold  
B) Mål 
C) Frikast til SORT hold 
D) Målkast til HVIDT hold  

6.7) SORT hold har scoret et mål, og HVID 10 udfører det efterfølgende opgiverkast. Da han ikke kan finde 
en medspiller at aflevere bolden til, overrasker han sin målmand HVID 12 ved at spille bolden tilbage til 
ham. Målmanden står i sit målfelt og griber bolden. Han spiller herefter bolden videre til HVID 9. Hvad er 
den korrekte kendelse? 

A) Spillet fortsætter uden afbrydelse  
B) Straffekast til SORT hold  
C) Frikast til SORT hold 
D) Nyt opgiverkast  

6.8) Forsvarsspiller SORT 7 ser, at stregspiller HVID 9 vil være helt fri med målmanden, hvis han modtager 
bolden. Som han har gjort tidligere i kampen løber han igennem målfeltet for at komme rundt om HVID 9, 
så HVID 9 ikke kan modtage bolden. SORT 7 er allerede uden for målcirklen da HVID 9 modtager bolden. 
HVID 9 vender sig rundt og løber direkte ind i SORT 7. Hvad er den korrekte kendelse?  

A) Straffekast til HVIDT hold  
B) Frikast til HVIDT hold  
C) Frikast til SORT hold  
D) Progressiv bestrafning til SORT 7  

6.9) Bolden returnerer efter en parade fra målmand SORT 1 til angrebsspiller HVID 4, som står umiddelbart 
uden for SORT holds målcirklen. For at forhindre en oplagt målchance træder SORT 2 ind i målfeltet og 
forhindrer, at HVID 4 griber bolden. Hvad er den korrekte kendelse?  

A) Frikast til HVIDT hold 
B) Straffekast til HVIDT hold  
C) Progressiv bestrafning til SORT 2  
D) Diskvalifikation til SORT 2 (rødt kort vist af dommerne)  



 

6.10) HVID 10 afleverer bolden i retning af sit eget målfelt. Målmand HVID 1 hopper op fra målfeltet og 
griber bolden i luften. HVID 1 holder fast i bolden og lander uden for målfeltet. Hvad er den korrekte 
kendelse?  

A) Spillet fortsætter uden afbrydelse  
B) Målkast til HVIDT hold   
C) Frikast til SORT hold  
D) Straffekast til SORT hold   

6.11) HVID 11 afleverer bolden i retning af sit eget målfelt. Målmand HVID 1 hopper op fra målfeltet og 
griber bolden i luften. HVID 1 holder fast i bolden og lander herefter med én fod i målfeltet og én fod uden 
for målfeltet. Hvad er den korrekte kendelse? 

A) Spillet fortsætter uden afbrydelse  
B) Målkast til HVIDT hold  
C) Frikast til SORT hold  
D) Straffekast til SORT hold  

6.12) HVID 7 fra det angribende hold er i boldbesiddelse og træder med bolden ind i SORT holds målfelt. 
Hvad er den korrekte kendelse?  

A) Frikast til SORT hold  
B) Målkast til SORT hold  
C) Målkast til SORT hold efter igangsætningsfløjt 
D) Frikast til SORT hold efter igangsætningsfløjt  

6.13) Bolden ligger stille på gulvet i HVIDT holds målfelt. På det tidspunkt fløjter tidtageren og forklarer, at 
HVID 5 har foretaget en fejlagtig udskiftning. Hvad er den korrekte kendelse?  

A) Målkast til HVIDT hold  
B) 2 minutters udvisning til HVID 5  
C) Frikast til SORT hold ved HVIDT holds frikastlinje  
D) Frikast til SORT hold ved HVIDT holds udskiftningsområde  

6.14) I hvilke(t) af følgende tilfælde skal der dømmes målkast? 

A) Når en spiller i boldbesiddelse fra det angribende hold, betræder modstanderholdets målfelt   
B) Når en spiller fra det angribende hold uden at være i boldbesiddelse, betræder modstanderholdets 

målfelt og opnår en fordel derved   
C) Når en spiller fra det angribende hold parerer bolden ud over modstanderholdets baglinje   
D) Når en spiller i boldbesiddelse betræder sit eget holds målfelt   



 

6.15) HVIDT hold er i angreb. SORT 4 står ved målcirklen. Bolden er i luften og SORT 4 når bolden for 
derefter at spille bolden ind i målfeltet. Bolden berøres af målmand SORT 1, og krydser herefter baglinjen. 
Hvad er den korrekte kendelse?  

A) Indkast til HVIDT hold 
B) Frikast til HVIDT hold  
C) Straffekast til HVIDT hold  
D) Målkast til SORT hold  
E) Progressiv bestrafning til SORT 4  

6.16) Målmand HVID 12 redder et skud på mål og har bolden under kontrol i sit målfelt. Han har stadig 
bolden i sine hænder, da tidtageren fløjter for en fejlagtig udskiftning begået af HVID 10. Hvad er den 
korrekte kendelse? 

A) Frikast til SORT hold ved HVIDT holds udskiftningsområde  
B) Time Out  
C) Målkast til HVIDT hold  
D) 2 minutters udvisning til HVID 10 
E) Frikast til SORT hold ved HVIDT holds frikastlinje  

6.17) Målmand HVID 12 hopper op i luften på spillepladsen umiddelbart uden for sit målfelt og griber 
bolden i luften, som HVID 4 har afleveret til ham. Hængende i luften med bolden, kaster han bolden ud 
over egen baglinjen. Herefter lander han inde i målfeltet. Hvad er den korrekte kendelse?  

A) Målkast til HVIDT hold  
B) Indkast til SORT hold  
C) Frikast til SORT hold  
D) Advarsel til HVID 12 

6.18) HVID 9 afslutter mod SORT holds mål. Målmand SORT 1 parerer skuddet, og bolden triller ud mod 
spillepladsen, hvor en spiller fra SORT hold er klar til at samle bolden op. Da SORT 1 blev skadet under sin 
målmandsredning, afbryder dommerne kampen, mens bolden stadig er i målfeltet. Hvad er den korrekte 
kendelse?  

A) Frikast til HVIDT hold  
B) Målkast til SORT hold  
C) Frikast til SORT hold  

6.19) Bolden triller på gulvet i HVIDT holds målfelt. I dette øjeblik fløjter tidtageren og forklarer, at HVID 5 
har foretaget en fejlagtig udskiftning. Hvad er den korrekte kendelse?  

A) Målkast til HVIDT hold  
B) 2 minutters udvisning til HVID 5  
C) Frikast til SORT hold ved HVIDT holds frikastlinje  
D) Frikast til SORT hold ved HVIDT holds udskiftningsområde  

  



 

6.20) HVID 5 skyder mod mål. Skuddet pareres af målmand SORT 12 og bolden, som er i luften, ryger i 
retning af stregspiller HVID 11, som står ved målcirklen i en oplagt scoringsposition og er klar til at gribe 
bolden. Forsvarsspiller SORT 2 hopper i retning af bolden og formår at spille bolden mod sidelinjen, mens 
han hænger i luften over målfeltet. Som følge af harpiks på bolden ender bolden med at ligge stille i 
målfeltet, uden at målmanden rører den. Hvad er den korrekte kendelse?  

A) Målkast til SORT hold  
B) Frikast til HVIDT hold  
C) Straffekast til HVIDT hold 
D) Progressiv bestrafning til SORT 2  

6.21) Målmand SORT 1 har reddet et skud mod mål og ønsker at spille bolden til SORT 6, som er klar til et 
kontraangreb. Da SORT 1 udfører kastet, berører han målcirklen med den ene fod. SORT 6 modtager bolden 
og scorer et mål. Hvad er den korrekte kendelse?  

A) Målet tæller   
B) Frikast til HVIDT hold 
C) Korrektion og gentagelse af målkast efter igangsætningsfløjt  
D) Målet tæller ikke  

6.22) HVID 6 er i kontraangreb. Han hopper, skyder mod mål og lander herefter i SORT holds målfelt. 
Målmand SORT 12 blokerer skuddet og bolden ryger ud til HVID 11 som scorer et mål, mens HVID 6 ligger i 
målfeltet mellem ham og målmand SORT 12. Hvad er den korrekte kendelse?  

A) Mål til HVIDT hold   
B) Målkast til SORT hold 

C) Frikast til SORT hold  

Regel 7 

7.1) Bolden er i luften på vej mod sidelinjen. Det lykkes HVID 3 at spille bolden med sin hånd til HVID 7, før 

bolden krydser sidelinjen. Under aktionen betræder HVID 3 gulvet uden for banen med den ene fod. HVID 7 

griber bolden og scorer et mål. Hvad er den korrekte kendelse? 

A) Indkast til SORT hold 

B) Frikast til SORT hold 

C) Mål 

D) 2 minutters udvisning til HVID 3 

7.2) SORT 3 spiller en risikabel aflevering til SORT 11. Da bolden er i luften, går det op for SORT 11, at han 

ikke vil være i stand til at gribe bolden. I stedet slår han til bolden med sin hånd, så bolden ender hos SORT 

9, der står på midten af banen. Hvad er den korrekte kendelse? 

A) Spillet forsætter uden afbrydelse 

B) Frikast til HVIDT hold fra SORT 9’s placering 

C) Frikast til HVIDT hold fra SORT 11’s placering 

D) 2 minutters udvisning til SORT 11  



 

7.3) HVID 4 griber bolden, imens han står med begge fødder i gulvet. Han hopper og lander på højre fod, 

hopper igen og lander på venstre fod. Hvor mange skridt har HVID 4 taget? 

A) 1 

B) 2 

C) 3 

D) 4 

7.4) En spiller hopper for at gribe en aflevering fra en holdkammerat. Han lander på begge fødder 

samtidigt. Derefter løfter han højre fod, for at tage et skridt til siden og trækker derefter venstre fod hen til 

sin højre fod. Hvor mange skridt har han taget? 

A) 1 

B) 3 

C) 0 

D) 2 

7.5) En spiller griber i luften en aflevering fra en medspiller. Han lander på højre fod, og sætter af på højre 

fod. Han lander på venstre fod og sætter derefter højre fod til jorden. Hvor mange skidt har han taget?  

A) 3 

B) 2 

C) 1 

D) 0  

7.6) HVID 5 fumler med bolden, men det lykkes ham til sidst at få bolden under kontrol. Han tager tre 

skridt, dribler med bolden én gang, og tager derefter yderligere tre skridt, før han scorer et mål. Hvad er 

den korrekte kendelse? 

A) Frikast til SORT hold 

B) Mål 

C) Målkast til SORT hold 

D) Indkast til SORT hold 

7.7) HVID 5 vil starte angreb. Han dribler med bolden, mens han tager 5 skridt. Han samler derefter bolden 

op for at aflevere den. Hvad er den korrekte kendelse? 

A) Frikast til SORT hold 

B) Frikast til HVIDT hold 

C) Spillet forsætter uden afbrydelse 

D) Straffekast til SORT hold 

7.8) SORT 6 griber bolden, glider og falder. Liggende på ryggen, afleverer han bolden til SORT 9. Hvad er 

den korrekte kendelse? 

A) Frikast til HVIDT hold 

B) Spillet forsætter uden afbrydelse 

C) Frikast til SORT hold 



 

7.9) HVID 3 løber mellem to modspillere og skubber bolden i sin løberetning. Han griber bolden igen, før 

den har ramt gulvet. Nu er der helt frit til SORT holds mål. HVID 3 dribler bolden én gang og scorer. Hvad er 

den korrekte kendelse? 

A) Mål 

B) Frikast til SORT hold 

C) Målkast til SORT hold 

7.10) Efter at have driblet bolden én gang vil HVID 7 spille bolden videre til HVID 5, men HVID 5 er korrekt 

dækket op af en modspiller. HVID 7 bliver så forvirret, at han taber bolden, men når at gribe den igen, før 

den rammer gulvet. Hvad er den korrekte kendelse? 

A) Spillet forsætter uden afbrydelse 

B) Frikast til SORT hold 

C) Frikast til HVIDT hold 

7.11) Hvordan skal gentagen passivt spil straffes?  

A) Frikast og advarsel 

B) Frikast og 2 minutters udvisning 

C) Frikast 

D) Frikast og diskvalifikation (rødt kort vises af dommerne) 

7.12) Efter et skud på mål fra HVID 4, returnerer bolden fra SORT holds målstolpe. Bolden rammer 

dommeren, der står inde i målfeltet. Efter at have ramt dommeren, krydser bolden sidelinjen, i stedet for at 

krydse baglinjen. Hvad er den korrekte kendelse? 

A) Frikast til HVIDT hold 

B) Indkast til SORT hold 

C) Målkast til SORT hold 

7.13) HVIDT hold udfører et indkast. HVID 5 kaster bolden ind på banen, hvor den rammer dommeren og 

går i mål hos SORT hold. Hvad er den korrekte kendelse?  

A) Nyt indkastet efter igangsætningsfløjt 

B) Frikast til SORT hold 

C) Frikast til HVIDT hold 

D) Mål til HVIDT hold 

7.14) SORT 3 udfører et hopskud og HVID 9 parerer bolden. Bolden falder ned på gulvet, og HVID 9 samler 

bolden op med begge hænder og begynder at drible op ad banen i et kontraangreb. Han scorer hos SORT 

hold. Hvad er den korrekte kendelse? 

A) Mål til HVIDT hold 

B) Frikast til SORT hold 

C) 2 minutters udvisning til HVID 9 

D) Time Out  



 

7.15) HVID 5 dribler langs sidelinjen. SORT 2 dækker ham korrekt op. For at komme forbi SORT 2, træder 

HVID 5 ud over sidelinjen med én fod, imens han dribler. Hvad er den korrekte kendelse? 

A) Frikast til HVIDT hold 

B) Indkast til SORT hold 

C) Frikast til SORT hold 

D) Spillet forsætter uden afbrydelse 

7.16) Efter en upræcis aflevering fra HVID 3 til HVID 9, triller bolden mod sidelinjen tæt på HVIDT holds 

udskiftningsområde. SORT 10 står ca. en meter fra bolden klar til at samle den op, da HVID 9 kaster sig efter 

bolden, og slår til den med sin knyttede næve, så bolden fortsætter i retning mod HVID 3, der står på 

midten af banen. HVID 9 glider herefter ud over sidelinjen og ender uden for banen. Hvad er den korrekte 

kendelse? 

A) Spillet forsætter uden afbrydelse 

B) Frikast til SORT hold 

C) Progressiv bestrafning til HVID 9 

D) Indkast til SORT hold 

7.17) SORT 7 fra det angribende hold tager opstilling uden for banen, uden at have bolden. Dommerne 

beder spilleren om at træde ind på banen igen, men han reagerer ikke. Hvad er den korrekte kendelse? 

A) Spillet forsætter uden afbrydelse 

B) Frikast til HVIDT hold 

C) Progressiv bestrafning til SORT 7 

D) Indkast til HVIDT hold 

7.18) En spiller fra det angribende hold springer med bolden ind over modstandernes målfelt. Han har fuld 

krops- og boldkontrol og er i en god scoringsposition. I stedet for at afslutte mod mål, vender han sig om i 

luften, og afleverer bolden til en holdkammerat, som derefter spiller bolden videre. Hvad er den korrekte 

kendelse?  

A) Forvarselstegn for passivt spil vises 

B) Frikast til modstanderholdet på grund af passivt spil 

C) Frikast til modstanderholdet på grund af usportslig optræden 

D) progressiv bestrafning 

7.19) HVID 3 afslutter mod SORT holds mål og rammer målstolpen. Bolden triller tilbage ud fra målfeltet. 

Ved frikastlinjen kaster HVID 3 og SORT 4 sig efter bolden uden at udsætte hinanden for fare. Det lykkes 

SORT 4 at spille bolden til SORT 6, der starter et kontraangreb og scorer. Hvad er den korrekte kendelse? 

A) Advarsel til SORT 4 

B) Mål til SORT hold 

C) Frikast til HVIDT eller SORT hold afhængig af omstændighederne 

D) Målkast til SORT hold  



 

7.20) HVID 10 forsøger at spille bolden til HVID 8, som står ved SORT holds målcirkel. SORT 10 står helt stille 

foran HVID 8, da bolden rammer SORT 10’s fod. Hvad er den korrekte kendelse? 

A) Frikast til HVIDT hold 

B) Spillet forsætter uden afbrydelse 

C) Det afhænger af, hvem der kommer i boldbesiddelse 

7.21) HVID 15 blokerer en aflevering fra SORT 9, hvorefter bolden triller på gulvet. HVID 15 og SORT 9 

kaster sig efter bolden. HVID 15 får fat i bolden, rejser sig op, tager tre skidt med bolden og spiller den til en 

medspiller, der scorer. Hvad er den korrekte kendelse?  

A) Mål til HVIDT hold 

B) Frikast til SORT hold 

7.22) HVIDT hold fører 24-23 i det 57. minut og spiller i undertal. Banedommeren har dømt frikast til HVID 

3. HVID 6 forsøger at udføre frikastet flere meter væk fra det sted, hvor det var begået, selvom dommerne 

tydeligt havde vist, hvor kastet skulle udføres. Hvad er den korrekte kendelse?  

A) Korrektion, igangsætningsfløjt og ingen yderligere handling 

B) Korrektion, igangsætningsfløjt, dommerne viser forvarselstegn for passivt spil 

C) Korrektion, progressiv bestrafning til HVID 6, igangsætnings fløjt, dommerne viser 

forvarselstegn for passivt spil 

7.23) SORT hold spiller i undertal. SORT hold har allerede indtaget deres grundopstilling og startet en 

opbygningsfase. Nu beslutter SORT 6 og SORT 8 sig for at forlade banen for at lade sig udskifte. Hvad er den 

korrekte kendelse? 

A) Forvarselstegn for passivt spil vises 

B) Forvarselstegn for passivt spil vises, hvis tempoet ikke forøges inden for 5 sekunder 

C) Øjeblikkeligt frikast til HVIDT hold på grund af passivt spil 

D) Advarsel til SORT 6 og SORT 8 i gentagelsestilfælde 

E) 2 minutters udvisning til SORT 6 og SORT 8 i gentagelsestilfælde 

7.24) Hvilke(n) handlinger ophæver forvarselstegnet for passivt spil? 

A) Fornyet boldbesiddelse til det angribende hold, efter målmanden har pareret et straffekast 

B) Fornyet boldbesiddelse til det angribende hold, efter bolden er returneret fra overliggeren 

C) Team Time Out 

D) Tempofyldt handling før holdets næste passive handling 

E) En hvilken som helst handling nævnt under a-d  



 

7.25) Hvilke(n) af følgende instruktioner er korrekt(e) i forhold til forvarselssignal for passivt spil (Markering 

nr. 17)? 

A) Hvis der er en tendens til passivt spil, vises forvarselstegnet først af banedommeren. 

Mållinjedommeren løfter herefter armen på samme måde 

B) Hvis et hold anmoder om en Team Time Out, efter forvarselstegnet er vist, vises 

forvarselstegnet igen, når spillet genoptages 

C) Hvis holdet i boldbesiddelse ikke gør et forsøg på at komme i position til afslutning på mål, 

efter forvarselstegnet er vist, skal enten banedommeren eller mållinjedommeren fløjte 

frikast for passivt spil  

D) efter forvarselstegnet er vist, skal dommerne dømme for passivt spil senest hvis der efter 6 

afleveringer ikke afsluttes mod mål 

7.26) HVIDT hold forsinker udførelsen af et opgiverkast. HVIDT hold har allerede tidligere i kampen 

modtaget en henstilling for at anvende denne taktik. Hvad er den korrekte kendelse? 

A) Spillet forsætter uden afbrydelse 

B) Time Out, opgiverkast efter igangsætningsfløjt 

C) Time Out, opgiverkast efter igangsætningsfløjt, forvarselstegn for passivt spil vises 

øjeblikkeligt 

D) Progressiv bestrafning til Holdofficial A fra HVIDT hold 

7.27) Hvilke(n) af følgende udsagn om brugen af forvarselstegn for passivt spil er korrekt?  

A) Forvarselstegnet skal ophøre, hvis en Holdofficial fra det forsvarende hold får en progressiv 

bestrafning 

B) Når forvarselsignalet vises første gang i et angreb, skal armen sænkes igen efter ca. 10 

sekunder 

C) Forvarselstegnet skal vises som reminder efter en afbrydelse, hvis det har været vist før 

spillet blev afbrudt 

D) Forvarselstegnet skal altid ophøre, hvis en spiller fra det forsvarende hold får en progressiv 

bestrafning 

E) Dommerne bør først vise forvarselstegnet, når en spiller har bolden tydeligt under kontrol 

7.28) Hvilke(n) af følgende situationer vedrørende passivt spil er korrekte? 

A) Det er ikke tilladt for et hold at bruge mere end 5 sekunder fra opbygningsfasen til 

afslutningsfase 

B) Dommerne skal være opmærksomme på langsomme og sene udskiftninger, efter 

opgiverkast er udført  

C) Dommerne skal være opmærksomme på, om et hold forsøger at øge tempoet eller skabe 

sig plads i forbindelse med opbygningsfasen 

D) Dommerne skal være opmærksomme på passive tendenser, så snart et hold kommer i 

boldbesiddelse på egen banehalvdel 

E) Et hold, der har forsøgt et kontraangreb, har tilladelse til en normal udskiftning, når holdet 

skifter fra kontraangreb til normal opbygningsfase  



 

7.29) HVIDT hold er i boldbesiddelse. Dommerne viser forvarselstegnet for passivt spil. Efter 3 afleveringer 

tager HVID 5 et skud mod mål. Skuddet bliver pareret af SORT 2, og bolden ryger tilbage til HVID 5, der 

spiller bolden til HVID 9. Hvor mange afleveringer er der udført? 

A) 3 

B) 4 

C) 5 

7.30) HVIDT hold er i boldbesiddelse. Dommerne viser forvarselstegnet for passivt spil. HVID 9 prøver at 

spille bolden til HVID 2, men afleveringen bliver blokeret af SORT 8. Bolden ryger tilbage til HVID 9, som 

prøver at lave et gennembrud, og får et frikast. HVID 8 udfører frikastet, med en aflevering til HVID 2. Hvor 

mange afleveringer er der udført?  

A) 1 

B) 2 

C) 3 

7.31) HVIDT hold er i boldbesiddelse. Dommerne er opmærksomme på en passiv tendens ved HVIDT holds 

spil. Dommerne viser forvarselstegnet for passivt spil. SORT hold ser, at forvarselstegnet er vist, og bliver 

mere aggressive i deres forsvarspil, og prøver bevidst at begå frikast. Efter 5 afleveringer fra HVIDT hold, 

begår SORT hold et frikast. Hvad er den korrekte kendelse?  

A) HVIDT hold har 6 afleveringer tilbage, før de skal afslutte mod mål 

B) HVIDT hold har 2 afleveringer tilbage, før de skal afslutte mod mål 

C) HVIDT hold har 1 aflevering tilbage, før de skal afslutte mod mål 

D) HVIDT hold skal tage frikastet som et direkte skud mod mål 

7.32) HVIDT hold er i angreb. Dommerne registrerer en passiv tendens i HVIDT holds angrebsspil og viser 

forvarselstegnet for passivt spil. HVIDT hold udfører 4 afleveringer, før HVID 9 skyder mod mål. Skuddet 

pareres af SORT 3, og bolden ryger ud over sidelinjen til et indkast til HVIDT hold. Hvad er den korrekte 

kendelse? 

A) Forvarselstegnet for passivt spil skal ophøre 

B) HVIDT hold har 6 afleveringer tilbage, før der skal afsluttes mod mål 

C) HVIDT hold har 2 afleveringer tilbage, før der skal afsluttes mod mål 

D) HVIDT hold har 1 aflevering tilbage, før der skal afsluttes mod mål 

7.33) HVIDT hold er i boldbesiddelse. På grund af en passiv tendens i HVIDT holds spil, viser dommerne 

forvarselstegnet for passivt spil. Efter 6 afleveringer, skyder HVID 5 mod mål. Bolden bliver blokeret af SORT 

3. Bolden ryger tilbage til HVID 5. Hvad er den korrekte kendelse? 

A) Frikast til SORT hold 

B) HVIDT hold har 1 aflevering tilbage, før der skal afsluttes mod mål 

C) Forvarselstegnet for passivt spil gælder stadig 

D) Forvarselstegnet for passivt spil skal ophøre 

E) HVIDT hold har ikke flere afleveringer tilbage, og der skal derfor afsluttes mod mål 

  



 

Regel 8 

8.1) HVIDT hold er i kontraangreb. SORT 7 løber på banen som overtallig spiller og fastholder HVID 5, så han 

bliver frataget en oplagt målchance. Hvad er den korrekte kendelse? 

A) 2 minutters udvisning til SORT 7 

B) Diskvalifikation til SORT 7 uden skriftlig indberetning (Rødt kort vises af dommerne) 

C) Diskvalifikation til SORT 7 med skriftlig indberetning (Rødt og blåt kort vises af dommerne) 

D) Frikast til HVIDT hold 

E) Straffekast til HVIDT hold 

8.2) SORT 8, som ikke er påført kamprapporten, ankommer efter kampen er startet. Han løber direkte fra 

omklædningsrummet ind på banen, hvor han fratager HVIDT hold en oplagt scoringschance ved at skubbe 

HVID 7, der kommer i høj fart, i ryggen, så HVID 7 mister kropskontrollen og derfor ikke får afsluttet. Hvad 

er den korrekte kendelse? 

A) Straffekast til HVIDT hold 

B) Frikast til HVIDT hold 

C) Diskvalifikation til SORT 8 uden skriftlig indberetning (Rødt kort vises af dommerne) 

D) Diskvalifikation til SORT 8 med skriftlig indberetning (Rødt og blåt kort vises af dommerne) 

E) Progressiv bestrafning til Holdofficial A fra SORT hold 

8.3) På vej til omklædningsrummet i pausen mellem 1. og 2. halvleg brokker Holdofficial B fra HVIDT hold 

sig til dommerne. Holdofficial A fra HVIDT hold har allerede modtaget en advarsel i løbet af 1. halvleg i 

kampen. Hvad er den korrekte kendelse? 

A) 2 minutters udvisning til Holdofficial B fra HVIDT hold 

B) Diskvalifikation til Holdofficial B fra HVIDT hold (Rødt kort vises af dommerne) 

C) HVIDT hold reduceres med en spiller på banen i 2 minutter fra starten af anden halvleg 

D) Ingen bestrafning mulig men skriftlig indberetning 

8.4) HVID 6 er allerede to gange blevet straffet med en 2 minutters udvisning. Nu foretager HVID 6 sit holds 

anden fejlagtige udskiftning. Da HVID 6 modtager sin udvisning for fejlagtig udskiftning, gør han sig skyldig i 

særlig upassende usportslig adfærd over for dommerne. Hvad er den korrekte kendelse? 

A) 2 minutters udvisning til HVID 6 

B) Diskvalifikation til HVID 6 uden skriftlig indberetning (Rødt kort vises af dommerne) 

C) Diskvalifikation til HVID 6 med skriftlig indberetning (Rødt og blåt kort vises af dommerne) 

D) HVIDT hold reduceres med en spiller på banen i 2 minutter 

E) HVIDT hold reduceres med to spillere på banen i 2 minutter 

F) HVIDT hold reduceres med en spiller på banen i 4 minutter  



 

8.5) HVID 5 har fået en 2 minutters udvisning, men Holdofficial A fra HVIDT hold sender ham tilbage på 

banen efter 1 minut. Før tidtageren når at fløjte, har HVID 5 frataget SORT hold en oplagt målchance. Hvad 

er den korrekte kendelse? 

A) Frikast til SORT hold og yderligere en udvisning til HVID 5 

B) Straffekast til SORT hold, yderligere en udvisning til HVID 5 og HVIDT hold reduceres med yderligere 

en spiller på banen i den resterende tid af den første udvisning 

C) Straffekast til SORT hold, diskvalifikation til HVID 5 uden skriftlig indberetning (rødt kort vises af 

dommerne) og HVIDT hold reduceres med yderligere en spiller på banen i den resterende del af 

den første udvisning 

D) Straffekast til SORT hold, diskvalifikation til HVID 5 med skriftlig indberetning (rødt og blåt kort vises 

af dommerne) og HVIDT hold reduceres med yderligere en spiller på banen i den resterende del af 

den første udvisning 

8.6) HVIDT hold er i angreb. Stregspiller HVID 7, som ikke er i boldbesiddelse, benytter kroppen til at spærre 

for en modspiller. Hvad er den korrekte kendelse? 

A) Frikast til SORT hold 

B) Progressiv bestrafning til HVID 7 

C) Spillet fortsætter uden afbrydelse 

8.7) Fløjspiller HVID 4 har en oplagt målchance. I sidste øjeblik forsøger SORT 7 at spille bolden ud af 

hånden på HVID 4, men han rammer kun hans underarm. Bolden går forbi mål. Hvad er den korrekte 

kendelse? 

A) Frikast til HVIDT hold 

B) Straffekast til HVIDT hold 

C) 2 minutters udvisning til SORT 7 

D) Advarsel til SORT 7 

E) Ingen progressiv bestrafning til SORT 7 

8.8) HVID 6 kommer løbende i et kontraangreb. Målmand SORT 12 forlader sit målfelt for at erobre bolden 

men forårsager et sammenstød med HVID 6, umiddelbart inden HVID 6 når at gribe bolden. En 

forsvarsspiller fra SORT hold ville med lovlige midler kunne have stoppet HVID 6. Hvad er den korrekte 

kendelse? 

A) 2 minutters udvisning til SORT 12 

B) Diskvalifikation til SORT 12 uden skriftlig indberetning (rødt kort vises af dommerne) 

C) Straffekast til HVIDT hold 

D) Frikast til HVIDT hold 

E) Diskvalifikation til SORT 12 med skriftlig indberetning (rødt og blåt kort vises af dommerne) 

8.9) HVID 2 vil spille bolden til en medspiller, der befinder sig på modstandernes banehalvdel. Hans 

medspiller bliver imidlertid fasthold af SORT 5. SORT 5 har allerede fået en advarsel tidligere i kampen for 

at løbe ind i en modspiller, der ikke var i boldbesiddelse. Hvad er den korrekte kendelse? 

A) Frikast til HVIDT hold 

B) 2 minutters udvisning til SORT 5 

C) Diskvalifikation til SORT 5 uden skriftlig indberetning (rødt kort vises af dommerne) 

D) Diskvalifikation til SORT 5 med skriftlig indberetning (rødt og blåt kort vises af dommerne) 



 

8.10) Bolden bliver spillet til stregspiller HVID 9, som står helt fri ved SORT holds målcirkel. Hans skudarm 

bliver trukket bagud af SORT 2. Hvad er den korrekte kendelse? 

A) Frikast til HVIDT hold 

B) Straffekast til HVIDT hold  

C) 2 minutters udvisning til SORT 2 

D) Diskvalifikation til SORT 2 uden skriftlig indberetning (rødt kort vises af dommerne) 

E) Diskvalifikation til SORT 2 med skriftlig indberetning (rødt og blåt kort vises af dommerne) 

8.11) Kort efter SORT 9 i kampens første minut har fået en advarsel for at skubbe, fastholder SORT 7 

stregspilleren fra HVIDT hold. Der er ikke tale om en oplagt målchance. Hvad er den korrekte kendelse? 

A) Frikast til HVIDT hold 

B) Straffekast til HVIDT hold 

C) Advarsel til SORT 7 

D) 2 minutters udvisning til SORT 7 

8.12) HVID 4 modtager bolden ved SORT holds målcirkel med kun SORT målmand mellem ham og målet. 

For HVID 4 forsøger at afslutte, river SORT 3 ham omkuld på en måde, så han mister bolden. Hvad er den 

korrekte kendelse? 

A) Advarsel til SORT 3 

B) 2 minutters udvisning til SORT 3 

C) Diskvalifikation til SORT 3 uden skriftlig indberetning (rødt kort vises af dommerne) 

D) Frikast til HVIDT hold 

E) Straffekast til HVIDT hold 

8.13) Hvornår skal en spiller diskvalificeres (rødt eller rødt og blåt kort vises af dommerne)? 

A) For en forseelse mod en modspiller, der bringer dennes helbred i fare 

B) For særlig upassende usportslig optræden på eller uden for banen 

C) For gentagen usportslig opførsel på banen 

D) For en fejlagtig udskiftning uden en udvisning 

8.14) HVID 5 er i et kontraangreb. Holdofficial C fra SORT hold løber fra udskiftningsområdet ind på banen i 

retning mod sit holds mål. HVID 5 bliver så forvirret over dette, at han stopper med at løbe. Efter 

dommerne opfattelse, havde HVID 5 en oplagt målchance. Holdofficial C fra SORT hold rørte på intet 

tidspunkt HVID 5, og han var på intet tidspunkt nærmere en 10 meter fra HVID 5. Hvad er den korrekte 

kendelse? 

A) Time Out 

B) Frikast til HVIDT hold 

C) Straffekast til HVIDT hold 

D) Diskvalifikation til Holdofficial C fra SORT hold uden skriftlig indberetning (rødt kort vises af 

dommerne) 

E) Diskvalifikation til Holdofficial C fra SORT hold med skriftlig indberetning (rødt og blåt kort vises af 

dommerne) 

F) SORT hold reduceres med en spiller på banen i 2 minutter 

 



 

8.15) HVIDT hold er i kontraangreb. HVID 5 vil aflevere bolden til HVID 7, som står helt fri ved SORT holds 

målcirkel. Da HVID 5 afleverer bolden, løber Holdofficial C fra SORT hold på banen fra udskiftningsområdet 

og griber bolden. Hvad er den korrekte kendelse? 

A) Frikast til HVIDT hold 

B) Straffekast til HVIDT hold 

C) 2 minutters udvisning til Holdofficial C fra SORT hold 

D) Diskvalifikation til Holdofficial C fra SORT hold uden skriftlig indberetning (rødt kort vises af 

dommerne) 

E) Diskvalifikation til Holdofficial C fra SORT hold med skriftlig indberetning (rødt og blåt kort vises af 

dommerne) 

F) SORT hold reduceres med en spiller på banen i 2 minutter 

8.16) Hvilke(n) af følgende handlinger betragtes som særlig upassende usportslig adfærd og skal derfor 

straffes med en diskvalifikation med skriftlig indberetning (rødt og blåt kort vises af dommerne)? 

A) Gentagne parader med fod eller underben udført af en markspiller 

B) En Holdofficial der fratager en modspiller en oplagt målchance 

C) Spytte på en anden person 

D) Gentagne forsinkelser af spillet med det formål at få tiden til at gå 

8.17) Da dommerne ankommer til hallen, møder de SORT 4, som er iført spillertøj men ikke påført 

kamprapporten. SORT 4 råber: ”ikke de idioter igen!”. Da der er spillet 12 minutter af kampen, bliver SORT 

4 påført kamprapporten som sit holds 14. spiller. Dette bliver opdaget af dommerne. Hvad er den korrekte 

kendelse? 

A) Diskvalifikation til SORT 4 uden skriftlig indberetning (rødt kort vises af dommerne) 

B) SORT hold reduceres med en spiller på banen i 2 minutter 

C) SORT hold fortsætter uden reduktion af spillere på banen 

D) Diskvalifikation til SORT 4 med skriftlig indberetning (rødt og blåt kort vises af dommerne) 

E) SORT hold må påføre en anden spiller på kamprapporten for at nå op på de tilladte 14 spillere 

8.18) Dommerne dømmer frikast til HVIDT hold. Holdofficial C fra SORT hold træder ind på banen og råber: 

”Frikastet skulle have været til os!”. Ingen Holdofficials fra SORT hold er tidligere i kampen blevet straffet. 

Hvad er den korrekte kendelse? 

A) Holdofficial A fra SORT hold skal sørge for, at Holdofficial C fra SORT hold forlader hallen 

B) 2 minutters udvisning til Holdofficial C fra SORT hold, og SORT hold reduceres med en spiller på 

banen i 2 minutter 

C) Advarsel til Holdofficial C fra SORT hold 

D) Frikast til SORT hold  



 

8.19) HVID 3 modtager en advarsel for en forseelse, der skal straffes progressivt. Efter at være blevet skiftet 

ud, fornærmer HVID 3 dommerne fra udskiftningsområdet. Hvad er den korrekte kendelse? 

A) Diskvalifikation til HVID 3 uden skriftlig indberetning (rødt kort vises af dommerne). HVIDT hold 

reduceres med en spiller på banen i 2 minutter 

B) Diskvalifikation til HVID 3 med skriftlig indberetning (rødt og blåt kort vises af dommerne). HVIDT 

hold reduceres med en spiller på banen i 2 minutter 

C) 2 minutters udvisning til HVID 3, og HVIDT hold reduceres med en spiller på banen i 2 minutter 

D) Time Out 

8.20) SORT hold er i kontraangreb. SORT 4, der tidligere i kampen har fået en advarsel, river i SORT 9’s trøje. 

På trods af det lykkedes det SORT 9 at spille bolden videre til SORT 8, som scorer et mål. Dommerne ønsker 

at straffe HVID 4, men han sidder allerede på udskiftningsbænken. Hvad er den korrekte kendelse? 

A) 2 minutters udvisning til HVID 4. HVIDT hold reduceres med en spiller på banen i 2 minutter 

B) HVID 4 må ikke spille de næste 2 minutter, men HVIDT hold fortsætter uden reduktion på banen 

C) Bestrafning er ikke længere mulig 

D) Diskvalifikation til HVID 4 uden skriftlig indberetning (rødt kort vises af dommerne). HVIDT hold 

reduceres med en spiller på banen i 2 minutter 

8.21) Hvornår skal en spiller diskvalificeres (rødt eller rødt og blåt kort vises af dommerne)? 

A) For grov usportslig opførsel 

B) For at fratage en modspiller en oplagt målchance ved aktivt at blokere et skud eller en aflevering 

med sin fod 

C) For en fejlagtig udskiftning under en udvisningsperiode 

D) For ikke straks at gøre bolden fri i forbindelse med et frikast mod sit eget hold 

8.22) SORT hold er i angreb. HVID 11 begår en forseelse mod SORT 6, der bringer dennes helbred i fare. To 

andre spillere fra HVIDT hold befinder sig på tidspunktet for forseelsen mellem SORT 6 og HVIDT holds mål. 

Hvad er den korrekte kendelse? 

A) 2 minutters udvisning til HVID 11 

B) Diskvalifikation til HVID 11 uden skriftlig indberetning (rødt kort vises af dommerne) 

C) Straffekast til SORT hold 

D) Frikast til SORT hold 

8.23) Hvilke(n) af følgende forseelser skal ifølge spillereglerne straffes med en diskvalifikation med skriftlig 

indberetning (rødt og blåt kort vises af dommerne)? 

A) En Holdofficial, der for anden gang betræder banen uden tilladelse 

B) En Holdofficial, der forsøger at få sit hold til at afbryde kampen 

C) Hvis en straffekastskytte rammer målmandens hoved, uden at målmanden flytter sit hoved i 

retning af bolden 

D) En spiller, der efter en dommerkendelse demonstrativt kaster bolden op på tilskuerpladserne 

E) En spiller, der uden for banen spytter på en tilskuer  



 

8.24) HVID 3 har fået en 2 minutters udvisning for en forseelse og sidder nu på udskiftningsbænken. I 

forbindelse med et indkast tæt på udskiftningsområdet råber HVID 3 af dommerne for at fornærme dem. 

Hvad er den korrekte kendelse? 

A) 2 minutters udvisning til HVID 3 

B) Diskvalifikation til HVID 3 uden skriftlig indberetning (rødt kort vises af dommerne). HVIDT hold 

reduceres med yderligere en spiller på banen i 2 minutter 

C) HVIDT hold reduceres med en spiller på banen i 4 minutter 

D) Diskvalifikation til HVID 3 med skriftlig indberetning (rødt og blåt kort vises af dommerne) HVIDT 

hold reduceres med yderligere en spiller på banen i 2 minutter 

8.25) I ærgrelse over en fejl slår HVID 3 en af sine medspillere i ansigtet. Hvad er den korrekte kendelse? 

A) Ingen bestrafning, idet forseelsen går ud over en medspiller 

B) 2 minutters udvisning til HVID 3 

C) Diskvalifikation til HVID 3 uden skriftlig indberetning (rødt kort vises af dommerne) 

D) Diskvalifikation til HVID 3 med skriftlig indberetning (rødt og blåt kort vises af dommerne) 

8.26) Da dommerne ankommer til hallen, møder de SORT 4, der allerede er iklædt spillertøj. SORT 4 

udbryder: ”bestemt ikke de idioter igen!”. Dommerne finder ud af, at SORT 4 er påført kamprapporten. 

Hvad er den korrekte kendelse? 

A) 2 minutters udvisning til SORT 4, der udløses fra kampens start 

B) Diskvalifikation til SORT 4 uden skriftlig indberetning (rødt kort vises af dommerne). SORT hold 

reduceres med en spiller på banen i 2 minutter fra kampens start 

C) Diskvalifikation til SORT 4 med skriftlig indberetning (rødt og blåt kort vises af dommerne). SORT 

hold må benytte 14 spillere i kampen 

D) Diskvalifikation til SORT 4 med skriftlig indberetning (rødt og blåt kort vises af dommerne). SORT 

hold må benytte 14 spillere i kampen, men reduceres med en spiller på banen i 2 minutter fra 

kampens start 

8.27) Under opvarmningen før en kamp støder HVID 3 sammen med målmand SORT 1 ved et uheld. De to 

spillere bliver så ophidset over det, at SORT 1 slår HVID 3. HVID 3 slår straks igen. Begge spillere er påført 

kamprapporten. Hvad er den korrekte kendelse? 

A) Diskvalifikation til SORT 1 med skriftlig indberetning (rødt og blåt kort vises af dommerne) og en 2 

minutters udvisning til HVID 3. Begge hold må benytte 14 spillere i kampen 

B) Diskvalifikation til SORT 1 og HVID 3 med skriftlig indberetning (rødt og blåt kort vises af 

dommerne). Begge hold må benytte 14 spillere i kampen. Begge hold reduceres med en spiller på 

banen i 2 minutter fra kampens start 

C) 2 minutters udvisning til SORT 1 og HVID 3. Begge hold reduceres med en spiller på banen i 2 

minutter fra kampens start 

D) Diskvalifikation til SORT 1 og HVID 3 med skriftlig indberetning (rødt og blåt kort vises af 

dommerne). Begge hold må benytte 14 spillere i kampen  



 

8.28) HVID 9 udfører et hopskud. SORT 5 griber bagfra fat i HVID 9’s skudarm og trækker ham ned. Der er 2 

forsvarsspillere mellem HVID 9 og SORT holds mål. Hvad er den korrekte kendelse? 

A) Frikast til HVIDT hold 

B) Straffekast til HVIDT hold 

C) Diskvalifikation til SORT 5 uden skriftlig indberetning (rødt kort vises af dommerne) 

D) 2 minutters udvisning til SORT 5 

E) Diskvalifikation til SORT 5 med skriftlig indberetning (rødt og blåt kort vises af dommerne) 

8.29) Hvilke(n) af følgende forseelser skal straffes med en diskvalifikation uden skriftlig indberetning (rødt 

kort vises af dommerne)? 

A) En Holdofficial, der for anden gang betræder spillepladsen 

B) En spiller i boldbesiddelse, der under løb i et kontraangreb bliver trukket ned bagfra. Situationen er 

ikke særlig farlig 

C) En straffekastskytte, der rammer målmanden i hovedet med bolden, uden at målmandens hoved 

bevæger sig i retning af bolden 

D) En spiller, der efter en dommerkendelse i protest kaster bolden ud på tilskuerpladserne 

E) En målmand, der forlader sit målfelt og opnår boldbesiddelse, men som under sin bevægelse 

forårsager et sammenstød med en modspiller i et hurtigt kontraangreb 

8.30) HVID 9 bliver diskvalificeret efter sin tredje 2 minutters udvisning. Iført træningsdragt sætter han sig 

på den første tilskuerrække modsat udskiftningsområdet. Senere i kampen begår SORT 3 en særlig farlig 

forseelse mod HVID 10 umiddelbart ud for det sted, hvor HVID 9 sidder. HVID 10 bliver liggende skadet på 

gulvet. Før dommerne når at straffe SORT 3, løber HVID 9 ind på spillepladsen og slår SORT 3 ned. Hvad er 

den korrekte kendelse? 

A) Time Out 

B) Diskvalifikation til SORT 3 med skriftlig indberetning (rødt og blåt kort vises af dommerne) 

C) HVID 9 er ikke længere en del af kampen, derfor er ingen bemærkninger mulige 

D) Skriftlig indberetning vedrørende HVID 9’s opførsel 

E) Diskvalifikation til SORT 3 uden skriftlig indberetning (rødt kort vises af dommerne) 

F) HVID 10 skal forlade banen efter at have modtaget behandling på banen og må først genindtræde 

efter sit holds 3. angreb er afsluttet 

8.31) En advarsel skal gives for: 

A) Forseelser som hovedsageligt eller udelukkende er rettet mod modspillerens krop 

B) Forseelser hvor modspillerne skal udføre et formelt kast 

C) Fejl i forbindelse med ikke straks at lægge bolden på gulvet i forbindelse med en afgørelse mod ens 

eget hold 

D) En målmands forsøg på at lade sig udskifte i forbindelse med, at en modspiller er klar til at udføre 

et straffekast  



 

8.32) Hvad betragtes som usportslig optræden? 

A) Kaste en bold i hovedet på en forsvarsspiller, som ikke bevæger hovedet i retning mod 

bolden 

B) Passiv optræden af målmanden under udførelse af et straffekast, hvis det er åbenlyst, at 

han ikke forsøger at redde skuddet 

C) Forsøge på at vildlede dommerne vedskuespil  

D) Aktivt blokere et skud ved at bruge en fod eller underben 

E) Gentagen indtræden i målfeltet af taktiske årsager 

F) En hævnaktion efter selv at være udsat for en forseelse 

8.33) I hvilke situationer skal en diskvalifikation medføre en skriftlig indberetning (rødt og blåt kort vises af 

dommerne)? 

A) Et overfald på banen under pausen mellem halvlegene 

B) En særlig hensynsløs eller farlig handling 

C) En hævnaktion efter selv at have været udsat for en forseelse 

D) En overlagt eller grov handling som på ingen måde er relateret til en spilsituation 

8.34) Opgiverkast til HVIDT hold i de sidste 30 sekunder af kampen. Dommeren har fløjtet for kastets 

udførelse, men bolden har endnu ikke forladt kasterens hånd. HVID 3 krydser midterlinjen efter fløjtet for 

kastets udførelse, men før bolden har forladt kasterens hånd. HVID 3 bliver trukket ned bagfra af SORT 5 for 

at forhindre, at HVID 3 kan modtage bolden. Hvad er den korrekte kendelse? 

A) 2 minutters udvisning til SORT 5 

B) Diskvalifikation uden skriftlig indberetning til SORT 5 (Rødt kort vises af dommerne) 

C) Frikast til HVIDT hold 

D) Straffekast til HVIDT hold 

E) Opgiverkast til HVIDT hold 

F) Diskvalifikation til SORT 5 med skriftlig indberetning (rødt og blåt kort vises af dommerne) 

8.35) SORT 8 har fået en 2 minutters udvisning på grund af en fejlagtig udskiftning. To sekunder efter 

kampen er sat i gang igen, kommenterer han dommerne på en usportslig måde fra hans plads på 

udskiftningsbænken. Hvad er den korrekte kendelse? 

A) Yderligere en 2 minutters udvisning til SORT 8 

B) Diskvalifikation uden skriftlig indberetning til SORT 8 (rødt kort vises af dommerne) 

C) SORT hold reduceres med to spillere på banen i 1 minut og 58 sekunder og derefter med en 

spiller på banen i 2 sekunder 

D) SORT hold reduceres med to spillere på banen i de næste 2 minutter 

E) Frikast til HVIDT hold 

F) Time Out 

  



 

8.36) Målmand HVID 1 kaster en lang aflevering til HVID 15, som løber alene mod SORT holds mål. 

Målvogter SORT 12 forlader sit målfelt, hopper op og griber bolden og forårsager et sammenstød med HVID 

15, mens han er i luften. Begge spillere falder ned på gulvet og bliver liggende skadede. Hvad er den 

korrekte kendelse? 

A) Time Out, 2 minutters udvisning til HVID 15 

B) Time Out, 2 minutters udvisning til SORT 12 

C) Time Out, diskvalifikation til SORT 12 uden skriftlig indberetning (rødt kort vises af 

dommerne) 

D) Frikast til HVIDT hold 

E) Frikast til SORT hold 

F) Straffekast til HVIDT hold 

8.37) SORT hold er i boldbesiddelse. Observatøren afbryder kampen, fordi Holdofficial A fra SORT hold har 

smidt en stol ind på banen i protest over en dommerkendelse. Der var ikke tidligere i kampen givet 

bestrafninger til Holdofficials fra SORT hold. SORT 7 havde en oplagt målchance, da kampen blev afbrudt. 

Hvad er den korrekte kendelse? 

A) Advarsel til Holdofficial A fra SORT hold 

B) 2 minutters udvisning til Holdofficial A fra SORT hold 

C) Diskvalifikation uden skriftlig indberetning Holdofficial A fra SORT hold (rødt kort vises af 

dommerne) 

D) Frikast til HVIDT hold 

E) Straffekast til SORT hold 

F) Diskvalifikation til Holdofficial A fra SORT hold med skriftlig indberetning (rødt og blåt kort 

vises af dommerne) 

8.38) Holdofficial A fra HVIDT hold protesterer højlydt over en dommerkendelse mod sit hold og råber: ”I er 

idioter”. Holdofficial C fra HVIDT hold har allerede fået en advarsel 10 minutter tidligere. Hvad er den 

korrekte kendelse? 

A) Advarsel til Holdofficial A fra HVIDT hold på grund af usportslig opførsel 

B) 2 minutters udvisning til Holdofficial A fra HVIDT hold. HVIDT hold reduceres med en spiller 

på banen i 2 minutter 

C) Diskvalifikation til Holdofficial A fra SORT hold med skriftlig indberetning (rødt og blåt kort 

vises af dommerne). HVIDT hold reduceres med en spiller på banen i 2 minutter 

D) Time Out 

8.39) Målvogter HVID 1 vil udføre et målkast. For anden gang i kampen træder SORT 3 ind i målfeltet for at 

forhindre HVID 1 i at udføre målkastet. SORT 3 har ikke kropskontakt med HVID 1. Hvad er den korrekte 

kendelse? 

A) Frikast til HVIDT hold 

B) Målkast til HVIDT hold efter igangsætningsfløjt 

C) Advarsel til SORT 3 

D) 2 minutters udvisning til SORT 3 

E) Time Out  



 

8.40) HVID 4 berører bolden, mens den triller i SORT holds målfelt. Umiddelbart efter bliver han skubbet 

omkuld af SORT 6. Hvad er den korrekte kendelse? 

A) Progressiv bestrafning til SORT 6 

B) Frikast til HVIDT hold 

C) Målkast til SORT hold 

D) Frikast til SORT hold 

8.41) HVID 7 har lige fået en 2 minutters udvisning for usportslig opførsel. Det er hans første udvisning. 10 

sekunder efter kampen er genoptaget gør han med voldsomme fagter dommerne opmærksomme på, at 

han ikke er enig med dem. Hvad er den korrekte kendelse? 

A) Diskvalifikation uden skriftlig indberetning til HVID 7 (rødt kort vises af dommerne) 

B) 2 minutters udvisning til HVID 7, HVID 7 skal blive på bænken i 4 minutter 

C) Yderligere en 2 minutters udvisning til HVID 7, HVIDT hold reduceres to spillere på banen i 1 

minut og 50 sekunder og derefter med en spiller på banen i 10 sekunder 

D) Advarsel fordi den progressive bestrafning på bænken er adskilt fra bestrafningen på banen 

8.42) HVID 6 bliver skubbet af SORT 3 og spytter demonstrativt på gulvet foran SORT 3. Hvordan skal HVID 6 

straffes? 

A) Progressiv bestrafning 

B) Altid med en 2 minutters udvisning 

C) Diskvalifikation uden skriftlig indberetning (rødt kort vises af dommerne) 

D) Diskvalifikation med skriftlig indberetning (rødt og blåt kort vises af dommerne) 

8.43) Målmand HVID 12 løber ud af sit målfelt mod SORT 10, som er i kontraangreb. HVID 12 nærmer sig 

SORT 10 fra siden og holder fast i ham, men det lykkes SORT 10 at kaste bolden i det tomme mål. Hvad er 

den korrekte kendelse 

A) Opgiverkast 

B) Time Out 

C) Diskvalifikation til HVID 12 uden skriftlig indberetning (rødt kort vises af dommerne) 

D) 2 minutters udvisning til HVID 12 

E) Straffekast til SORT hold 

8.44) Målmand HVID 12 udfører et målkast ved at kaste en lang aflevering i retning af hans holdkammerat 

HVID 4, som er i et hurtigt kontraangreb. HVID 4 hopper for at modtage bolden og lige derefter kolliderer 

han med målmand SORT 1, som har besluttet at forlade sit målfelt for at forsøge at stoppe kontraangrebet. 

Da kollisionen sker, står målmand SORT 1 helt stille lige foran frikastlinjen. Efter kollisionen mister HVID 4 

kropskontrollen og falder ned på gulvet. Hvad er den korrekte kendelse?  

A) Angrebsfejl – frikast til SORT hold 

B) Frikast til HVIDT hold 

C) Straffekast til HVIDT hold 

D) Progressiv bestrafning til SORT 1 

E) Diskvalifikation til SORT 1 uden skriftlig indberetning (rødt kort vises af dommerne)  



 

8.45) Hvilke(n) af de følgende overtrædelser skal straffes med en diskvalifikation med skriftlig indberetning 

(rødt og blåt kort vises af dommerne)? 

A) En spiller spytter og rammer en modspiller 

B) En Holdofficial forsøger at få sit hold til at afbryde kampen og forlade banen 

C) Når en straffekaststykke rammer målmandens hoved, uden at målmanden bevæger sit 

hoved i retning af bolden 

D) En spiller kaster demonstrativt bolden op på tilskuerpladserne efter en dommerkendelse 

E) En spiller spytter uden for banen på en tilskuer og rammer ham 

F) En spiller slår med vilje en modspiller i maven 

8.46) Der er spillet 59.26. SORT 10 er fri i et kontraangreb. Da han modtager bolden fra en holdkammerat, 

kolliderer SORT 10 med målmand HVID 1, som havde forladt sit målfelt, men inden han falder ned på gulvet 

lykkedes det ham at spille bolden til SORT 7, som skyder bolden mod et tomt mål, men bolden rammer ikke 

målet. Da dommerne kalder Time Out, er der spillet 59.31. Hvad er den korrekte kendelse?  

A) Frikast til SORT hold 

B) Straffekast til SORT hold 

C) Diskvalifikation til HVID 1 uden skriftlig indberetning (rødt kort vises af dommerne) 

D) Diskvalifikation til HVID 1 med skriftlig indberetning (rødt og blåt kort vises af dommerne) 

E) Målkast til HVIDT  

8.47) HVIDT hold er i angreb og spiller med 7 markspillere. SORT 5 fanger en aflevering og kommer i 

boldbesiddelse. Han forsøger med det samme at skyde på mål. HVID 2 forsøger at forhindre SORT 5 i at 

skyde på mål, ved at forsøge at spille bolden ud af hans hånd. Under denne handling rammer han SORT 5’s 

underarm med det resultat, at bolden ikke går i mål. HVIDT hold har tidligere i kampen fået 3 advarsler. 

Hvad er den korrekte kendelse? 

A) Målkast til HVIDT hold 

B) Frikast til SORT hold 

C) Straffekast til SORT hold 

D) 2 minutters udvisning til HVID 2 

E) Time Out 

8.48) HVIDT hold er i angreb og spiller med 7 markspillere. SORT 5 fanger en aflevering og kommer i 

boldbesiddelse. Han forsøger med det samme at skyde på mål. HVID 2 forsøger at forhindre SORT 5 i at 

skyde på mål ved at trække ham ned. Bolden går forbi mål. Hvad er den korrekte kendelse? 

A) Målkast til HVIDT hold 

B) Frikast til SORT hold 

C) Straffekast til SORT hold 

D) 2 minutters udvisning til HVID 2 

E) Time Out  



 

8.49) HVIDT hold er i angreb og spiller med 7 markspillere. HVID 4 skyder på mål, men målmand SORT 1 

redder bolden. SORT 1 afleverer bolden til SORT 9. Lige da målmand HVID 12 kommer i sit målfelt forsøger 

SORT 9 at skyde på mål, men bliver forhindret i dette med en tackling fra HVID 2. Bolden går forbi mål. 

Hvad er den korrekte kendelse 

A) Målkast til HVIDT hold 

B) Frikast til SORT hold 

C) Straffekast til SORT hold 

8.50) HVIDT hold er i angreb og spiller med 7 markspillere. HVID 4 skyder mod mål, men skuddet bliver 

reddet af målmand SORT 1, som står med bolden i sit målfelt klar til at udføre målkastet. I det øjeblik 

afbryder den delegerede kampen på grund af en fejlagtig udskiftning, fordi målvogter HVID 1 går på banen, 

før HVID 7 har forladt den. Hvad er den korrekte kendelse? 

A) Målkast til SORT hold med igangsætningsfløjt 

B) Time Out 

C) Frikast til SORT hold 

D) Straffekast til SORT hold 

E) 2 minutters udvisning til HVID 1 

F) 2 minutters udvisning til HVID 7 

8.51) HVIDT hold er i angreb og spiller med 7 markspillere. HVID 4 skyder mod mål, men skuddet bliver 

reddet af målmand SORT 12. SORT 12 afleverer bolden til SORT 9. SORT 9 skyder på mål. Markspiller HVID 

10 træder ind i sit eget målfelt, og det lykkedes ham at redde bolden. Bolden passerer den baglinjen. Hvad 

er den korrekte kendelse? 

A) Indkast til SORT hold 

B) Frikast til SORT hold 

C) Straffekast til SORT hold 

D) Progressiv bestrafning til HVID 10 

8.52) HVIDT hold er i angreb og spiller med 7 markspillere. HVID 6 skyder mod mål, men skuddet bliver 

reddet af målmand SORT 1. SORT 1 forsøger straks at score i det tomme mål, men han rammer ikke målet 

og bolden passerer baglinjen. Hvad er den korrekte kendelse? 

A) Målkast til HVIDT hold 

B) Målkastet skal udføres af hvilken som helt spiller på banen fra HVIDT hold for at bevare 

flowet i kampen. 

C) HVIDT hold skal foretage en udskiftning for at få en målmand på banen til at udføre 

målkastet 

D) Time Out er obligatorisk  



 

8.53)   SORT hold spiller med 7 markspillere. SORT 5 skyder på mål, men skuddet bliver reddet af målmand 

HVID 1. HVID 1 forsøger at score i det tomme mål. På samme tid foretager målmand SORT 12 en fejlagtig 

udskiftning, da han løber på banen, før SORT 7 har forladt den. Observatøren afbryder kampen med et fløjt. 

Lige efter fløjtet fra observatøren, krydser bolden SORT holds baglinje. Hvad er den korrekte kendelse? 

A) 2 minutters udvisning til SORT 12 

B) 2 minutters udvisning til SORT 7 

C) Frikast til HVIDT hold 

D) Straffekast til HVIDT hold 

E) Målkast til SORT hold 

8.54) SORT hold spiller med 7 markspillere. Sort 6 skyder på mål, men skuddet bliver reddet af målmand 

HVID 1. Hvid 1 forsøger at score i det tomme mål. På samme tid foretager målmand SORT 12 en fejlagtig 

udskiftning, da han løber på banen før SORT 7 har forladt den. Observatøren afbryder øjeblikkeligt kampen 

med et fløjtesignal. Lige efter fløjtesignalet fra observatøren passerer bolden mållinjen i SORT holds mål. 

Hvad er den korrekte kendelse? 

A) 2 minutters udvisning til SORT 12 

B) 2 minutters udvisning til SORT 7 

C) Frikast til HVIDT hold 

D) Straffekast til HVIDT hold 

E) Mål til HVIDT hold 

8.55) SORT hold spiller med 7 markspillere. HVID 9 opfanger bolden og forsøger at score i det tomme mål. 

Bolden kommer til at ligge stille i målfeltet. Hvad er den korrekte kendelse? 

A) Mål og opgiver kast til SORT hold 

B) Time Out 

C) En målmand skal gå på banen i en korrekt udskiftning for at sætte bolden i spil igen 

D) Bolden er fri så den kan samles op af enhver spiller fra SORT hold 

8.56) Stillingen er 27-27 med 6 sekunder tilbage af kampen. HVIDT hold er i angreb da HVID 7 forsøger at 

spille bolden til stregspiller HVID 3. SORT 7 opfanger bolden og starter et kontraangreb. I det øjeblik bliver 

han trukket ned af HVID 3. Et sekund senere lyder slutsignalet fra haluret så tiden er udløbet. Korrekt 

kendelse? 

A) Kampen er slut 

B) Frikast til SORT hold 

C) Straffekast til SORT hold 

D) 2 minutters udvisning til HVID 3 

E) Diskvalifikation til HVID 3 uden skriftlig indberetning (Rødt kort vises af dommerne) 

F) Diskvalifikation med skriftlig indberetning til HVID 3 (Rødt og blåt kort vises af dommerne)  



 

8.57) Stillingen er 27-27 med 10 sekunder tilbage af kampen. HVIDT hold er i angreb. SORT 5 opfanger en 

aflevering og starter et kontraangreb. Et øjeblik senere bliver han angrebet bagfra af HVID 11, som skubber 

ham på en farlig måde, så han mister kropskontrollen. Før dommerne når at fløjte, lyder slutsignalet for 

kampen. Hvad er den korrekte kendelse? 

A) Kampen er slut 

B) Frikast til SORT hold 

C) Straffekast til SORT hold 

D) 2 minutters udvisning til HVID 11 

E) Diskvalifikation til HVID 11 uden skriftlig indberetning (Rødt kort vises af dommerne) 

F) Diskvalifikation med skriftlig indberetning til HVID 11 (Rødt og blåt kort vises af dommerne) 

G) Time Out 

8.58) SORT 10 er i boldbesiddelse. 59.27 udfører SORT 10 et hopskud. HVID 2 skubber ham så hårdt i 

brystet, at han helt mister kropskontrollen. Han falder med bolden i hånden ned på gulvet. Dommerne 

fløjter og giver Time Out. Haluret står nu på 59.31. Hvad er den korrekte kendelse? 

A) Frikast til SORT hold 

B) Straffekast til SORT hold 

C) 2 minutters udvisning til HVID 2  

D) Diskvalifikation til HVID 2 uden skriftlig indberetning (rødt kort vises af dommerne) 

E) Time Out 

8.59) Med 15 sekunder tilbage af kampen er SORT hold i boldbesiddelse. Dommerne dømmer et frikast til 

SORT hold ved midterlinjen. Før SORT 7 får mulighed for at udføre frikastet, bliver han blokeret af HVID 2, 

så han ikke kan udføre frikastet. Hvad er den korrekte kendelse? 

A) Time Out 

B) Korrektion og et nyt frikast til SORT hold med igangsætningsfløjt 

C) Straffekast til SORT hold 

D) 2 minutters udvisning til HVID 2 

E) Diskvalifikation til HVID 2 uden skriftlig indberetning (rødt kort vises af dommerne) 

F) Diskvalifikation til HVID 2 med skriftlig indberetning (Rødt og blåt kort vises af dommerne) 

8.60) Sort hold er i angreb. Dommerne dømmer et frikast til SORT hold ved HVIDT holds frikastlinje med 3 

sekunder tilbage af kampen. SORT 10 står i en korrekt position og klar til at udføre frikastet som et skud 

direkte mod mål, men spiller HVID 5, som står 1 meter fra SORT 10, parerer skuddet mod mål og 

slutsignalet lyder efterfølgende. Hvad er den korrekte kendelse? 

A) Diskvalifikation til HVID 5 uden skriftlig indberetning (rødt kort vises af dommerne) 

B) Frikast til SORT hold 

C) Straffekast til SORT hold 

D) 2 minutters udvisning til HVID 5  



 

8.61) Sort hold er i angreb. Dommerne dømmer frikast til SORT hold ved HVIDT holds frikastlinjen med 3 

sekunder tilbage af kampen. SORT 10 står i en korrekt position og klar til at udføre frikastet som et skud 

direkte mod mål. Før han når at udføre kastet, tager HVID 5 opstilling 1 meter fra ham og forhindrer ham i 

at udføre kastet ved at bevæge armene og hoppe foran ham. Slutsignalet lyder kort efter. Hvad er den 

korrekte kendelse? 

A) 2 minutters udvisning til HVID 5 

B) Diskvalifikation til HVID 5 uden skriftlig indberetning (rødt kort vises af dommerne) 

C) Frikast til SORT hold 

D) Straffekast til SORT hold 

8.62) Med 19 sekunder tilbage af kampen forsøger HVID 2 at lave et gennembrud, men dommerne dømmer 

skridt mod HVID 2. Tydeligt efter fløjtet fra dommerne, skyder HVID 2 mod mål. Bolden bliver grebet af 

målvogter SORT 12, og han er klar til at starte et kontraangreb. Hvad er den korrekte kendelse? 

A) Spil videre 

B) Time Out 

C) 2 minutters udvisning til HVID 2 

D) Diskvalifikation til HVID 2 (rødt kort vises af dommerne) 

E) Frikast til SORT hold 

F) Straffekast til SORT hold 

Regel 9 

9.1) HVID 7 står i midterforsvaret, da SORT 3 forsøger sig med en studsaflevering. HVID 7 forsøger bevidst 

at spille bolden med sin fod, og det er ikke første gang, at han gør det. Bolden rammer hans fod og springer 

i mål hos HVIDT hold. Hvad er den korrekte kendelse? 

A) Frikast til SORT hold 

B) Mål til SORT hold 

C) Straffekast til SORT hold 

D) Progressiv bestrafning til HVID 7 

9.2) HVID 5 kaster bolden mod mål. Bolden rammer stolpen og springer ud mod spillepladsen. SORT 3 står 

korrekt placeret på banen umiddelbart uden for sit holds målcirkel. Bolden rammer hans fod, hvorefter den 

går i mål hos SORT hold. Hvad er den korrekte kendelse? 

A) Frikast til HVIDT hold 

B) Mål til HVIDT hold 

C) Straffekast til HVIDT hold 

D) Målkast til SORT hold 

9.3) Målmand HVID 16 parerer et skud mod mål. Forsvarsspiller HVID 3 står 2 meter inde i sit holds målfelt. 

Bolden rammer ham i ryggen og springer i mål hos HVIDT hold. Hvad er den korrekte kendelse? 

A) Frikast til SORT hold 

B) Straffekast til SORT hold 

C) Progressiv bestrafning til HVID 3 

D) Mål til SORT hold 



 

9.4) Målmand HVID 16 holder bolden i 4 sekunder i en situation, hvor ¾ af bolden har passeret mållinjen. 

Hvad er den korrekte kendelse? 

A) Mål til SORT hold 

B) Frikast til SORT hold 

C) Målkast til HVIDT hold 

9.5) HVID 3 træder ind i sit holds målfelt og forsøger med foden at stoppe et skud mod mål, men bolden 

springer fra foden i mål hos HVIDT hold. Hvad er den korrekte kendelse? 

A) Frikast til SORT hold 

B) Straffekast til SORT hold 

C) Mål til SORT hold 

D) Målkast til HVIDT hold 

9.6) HVID 11 lobber bolden over Målmand SORT 12, som står ude på spillepladsen langt fra sit mål. Før 

bolden krydser mållinjen, skubber formanden fra SORT hold, som oprindeligt sad på tilskuerpladserne, 

bolden væk. Hvad er den korrekte kendelse? 

A) Straffekast til HVIDT hold 

B) Mål til HVIDT hold 

C) Diskvalifikation til formanden fra SORT hold 

D) Skriftlig indberetning 

9.7) Ved stillingen 25-25 med 2 sekunder tilbage af kampen, løber en official fra HVIDT hold, som ikke er 

påført kamprapporten, på banen og stopper en bold, der er på vej mod et tomt mål. På den måde fratages 

SORT hold et mål. Umiddelbart herefter lyder slutsignalet for kampen. Hvad er den korrekte kendelse? 

A) Slutresultatet er 25-25 

B) Straffekast til SORT hold 

C) Slutresultatet er 25-26 

D) Diskvalifikation til official fra HVIDT hold med skriftlig indberetning (rødt og blåt kort vises af 

dommerne) 

E) Skriftlig indberetning 

9.8) SORT 9 scorer et mål på et straffekast. HVIDT hold udfører straks et hurtigt opgiverkast efter fløjt fra 

dommerne. Efter to afleveringer fører det til et mål scoret af HVID 4. På det tidspunkt afbryder tidtageren 

kampen og informerer dommerne om, at SORT 9, som i mellemtiden er vendt tilbage til 

udskiftningsbænken, havde 20 sekunder tilbage af en 2 minutters udvisning på tidspunktet for udførelsen 

af straffekastet. Hvad er den korrekte kendelse? 

A) Straffekastet til SORT hold skal tages om 

B) Ny 2 minutters udvisning til SORT 9 

C) Begge mål tæller 

D) Begge mål annulleres  



 

9.9) Umiddelbart inden afslutningen på kampen, hvor stillingen er 22-21 til HVIDT hold, udfører HVID 11 et 

opgiverkast korrekt. Bolden afleveres tilbage i retning af HVIDT holds mål. Målmand HVID 1 rører ikke 

bolden, da han befinder sig i målfeltet. Bolden går i mål. Medspillerne til HVID 10 havde krydset 

midterlinjen, efter dommernes fløjtesignal og før bolden blev spillet – løbende i retning af SORT holds mål. 

Hvad er den korrekte kendelse? 

A) Mål til SORT hold 

B) Frikast til SORT hold 

C) Nyt opgiverkast til HVIDT hold 

D) Personlig straf til HVID 10 

E) Time Out 

9.10) HVID 9 forsøger at stoppe et lavt skud på mål med sit underben. Bolden rammer hans underben og 

går i mål hos HVIDT hold. Det er anden gang i kampen, at han forsøger at stoppe bolden med sit underben. 

Hvad er den korrekte kendelse? 

A) Mål til SORT hold 

B) Frikast til SORT hold 

C) Progressive bestrafning til HVID 9 

Regel 10 

10.1) HVIDT hold vinder lodtrækningen og vælger at starte med bolden. SORT hold ønsker at bytte 

banehalvdel. Hvad er den korrekte kendelse? 

A) Der byttes banehalvdel 

B) Der byttes banehalvdel, såfremt HVIDT hold er enig heri 

C) Ny lodtrækning 

D) Der byttes ikke banehalvdel 

10.2) HVIDT hold vinder lodtrækningen og ønsker at bytte banehalvdel. SORT hold ønsker, at HVIDT hold 

starter med bolden. Hvad er den korrekte kendelse? 

A) HVIDT hold starter med bolden 

B) Der byttes banehalvdel, og SORT hold starter med bolden 

C) Ny lodtrækning 

D) Repræsentanterne ved lodtrækningen må træffe en fælles beslutning 

10.3) Hvorfra skal et opgiverkast udføres? 

A) Op til 3 meter bag midterlinjen på holdets egen banehalvdel 

B) Op til 3 meter foran midterlinjen på modstanderholdets banehalvdel 

C) På midten af banen med én fod på midterlinjen og den anden fod på eller bag midterlinjen, med en 

sidelæns tolerance på omkring 1,5 meter  



 

10.4) SORT hold scorer til 16-15 umiddelbart før afslutningen af kampen. HVIDT hold ønsker at udføre et 

hurtigt opgiverkast. Spilleren med bolden står på midten af banen med én fod foran midterlinjen og én fod 

bag midterlinjen. Hvad er den korrekte kendelse? 

A) Korrektion og herefter igangsætningsfløjt 

B) Placeringen er korrekt; igangsætningsfløjt 

C) Time Out, korrektion og herefter igangsætningsfløjt 

10.5) HVIDT hold skal til at udføre et opgiverkast. Målmand SORT 1 er endnu ikke på plads i sit målfelt. 

Banedommeren fløjter alligevel for udførelsen af opgiverkastet, og HVID 9 scorer direkte i målet hos SORT 

hold. Hvad er den korrekte kendelse? 

A) Frikast til HVIDT hold fra midterlinjen 

B) Nyt opgiverkastet 

C) Mål til HVIDT hold 

D) Frikast til SORT hold 

10.6) Hvilke(t) udsagn om et opgiverkast er korrekt(e)? 

A) Opgiverkastet skal tages indenfor 3 sekunder efter igangsætningsfløjt fra midten af banen, og 

bolden skal kastes ind på modstanderholdets banehalvdel. 

B) Mål kan scores direkte på opgiverkast 

C) Ulovlig placering af spillere fra modstanderholdet skal korrigeres 

D) Hvis kasteren dribler efter at dommeren har fløjtet for opgiverkast, skal der dømmes frikast til 

modstanderholdet 

E) Det er tilladt for kasterens holdkammerater at krydse midterlinjen, selvom bolden endnu ikke har 

forladt kasterens hånd 

10.7) SORT 6 står klar til at udføre et opgiverkast med én fod på midterlinjen og én fod bag midterlinjen. 

Dommeren fløjter. Førend bolden har forladt hans hånd, løber SORT 6 over midterlinjen. På tidspunktet for 

fløjtet var der stadigvæk spillere fra HVIDT hold på SORT holds banehalvdel.  Hvad er den korrekte 

kendelse? 

A) Spillet fortsætter 

B) Frikast til HVIDT hold 

C) Korrektion af HVIDT hold og gentagelse af opgiverkastet med igangsætningsfløjt 

D) Korrektion af SORT 6 og gentagelse af opgiverkastet med igangsætningsfløjt 

Regel 11 

11.1) HVID 3 udfører et indkast fra en position 2 meter fra sidelinjen. Hvad er den korrekte kendelse? 

A) Intet, da det er tilladt 

B) Frikast til SORT hold 

C) Nyt indkast uden igangsætningsfløjt 

D) Nyt indkast med igangsætningsfløjt  



 

11.2) SORT 4 står med én fod på sidelinjen og den anden inde på spillepladsen. Herfra scorer han et mål 

direkte på et indkast. Hvad er den korrekte kendelse? 

A) Mål 

B) Nyt indkast til SORT hold med igangsætningsfløjt 

C) Frikast til HVIDT hold 

D) Målkast til HVIDT hold 

11.3) HVID 6 udfører et indkast med den ene fod inde på banen og den anden én meter udenfor banen 

uden at berøre sidelinjen. Han kaster bolden direkte i SORT holds mål. Hvad er den korrekte kendelse? 

A) Nyt indkast til HVIDT hold med igangsætningsfløjt 

B) Frikast til SORT hold 

C) Mål til HVIDT hold 

D) Målkast til SORT hold 

11.4) HVID 11 skyder mod mål. Bolden rammer overliggeren og går herfra op og rammer noget udstyr der 

hænger over SORT holds målfelt. Herefter falder bolden ned i hænderne på målmanden fra SORT hold. 

Hvad er den korrekte kendelse? 

A) Målkast til SORT hold 

B) Indkast til SORT hold 

C) Frikast til SORT hold med igangsætningsfløjt 

D) Indkast til SORT hold med igangsætningsfløjt 

E) Obligatorisk Time Out 

11.5) Hvornår er det tilladt forsvarsspilleren at være tættere end 3 meter fra bolden under udførelsen af et 

kast som følge af en afbrydelse af spillet? 

A) Så snart dommerne har fløjtet for kastets udførelse 

B) Når bolden har forladt kasterens hånd 

C) I tilfælde af indkast eller frikast, hvor forsvarsspillerne er placeret ved deres egen målcirkel 

11.6) HVID 5 lykkedes ikke med at gribe en aflevering. Han løber efter bolden og stopper den, før den 

krydser sidelinjen, men han kan ikke selv undgå at krydse sidelinjen efter at have stoppet bolden. Hvad er 

den korrekte kendelse? 

A) Spillet fortsætter 

B) Frikast til SORT hold 

C) Indkast til SORT hold 

Regel 12 

12.1) Under udførelsen af et målkast berører målmand HVID 1 målcirklen med sin ene fod. Hvad er den 

korrekte kendelse? 

A) Nyt målkast med igangsætningsfløjt 

B) Frikast til SORT hold 

C) Spillet fortsætter uden afbrydelse  



 

12.2) Efter fløjt for udførelsen af et straffekast, berører målmand HVID 12 målmandens begrænsningslinje 

med den ene fod. Bolden går over mål. Hvad er den korrekte kendelse? 

A) Nyt straffekast med igangsætningsfløjt 

B) Målkast til HVIDT hold 

C) Målmandens placering er korrekt 

12.3) Målmand HVID 1 parerer et skud og kaster sig efter bolden, der triller ud mod spillepladsen. SORT 7 

står helt fri ved målcirklen klar til at samle bolden op. I allersidste øjeblik lykkedes det HVID 1 med hånden 

at slå bolden udover baglinjen.  Hvad er den korrekte kendelse? 

A) Frikast til SORT hold 

B) Indkast til SORT hold 

C) Målkast til HVIDT hold 

D) Frikast til HVIDT hold 

12.4) Under udførslen af et målkast, taber målmand HVID 12 bolden. Bolden rammer hans fod. Herfra triller 

bolden ud på spillepladsen. HVID 12 løber efter bolden, samler den op og tager herefter bolden med ind i 

målfeltet for at udføre et nyt målkast. Hvad er den korrekte kendelse? 

A) Straffekast til SORT hold 

B) Frikast til SORT hold 

C) Time Out 

D) Korrektion og herefter målkast med igangsætningsfløjt 

12.5) Hvornår betragtes et målkast som udført, så bolden kan spilles af en markspiller? 

A) Når bolden er i luften over målfeltet 

B) Når bolden har forladt målmandens hånd, passeret målcirklen og er på spillepladsen 

C) Når bolden har forladt målmandens hånd 

D) Når én af målmandens medspillere har rørt bolden 

12.6) Målmand HVID 12 udfører et målkast. SORT 10, der står på spillepladsen udenfor målcirklen, forsøger 

på lovlig vis at komme i besiddelse af bolden. Han lykkedes med dette og scorer et mål. Hvad er den 

korrekte kendelse? 

A) Frikast til HVIDT hold 

B) Mål til SORT hold 

C) Målkast til HVIDT hold 

D) Progressiv bestrafning til SORT 10 

12.7) Målmand HVID 12 redder et skud, hvorefter bolden krydser baglinjen. Hvilken markering skal 

måldommeren vise? 

A) Markering nummer 8 - målkast 

B) Markering nummer 9 - retning 

C) Først markering nummer 9 – herefter markering nummer 8 

D) Først markering nummer 8 – herefter markering nummer 9  



 

12.8) Målmand HVID 1 taber bolden under udførelsen af et målkast. Bolden hopper i retning mod 

spillepladsen, hvor SORT 6 står klar ved målcirklen og venter på bolden. HVID 2 hopper ind over målfeltet 

og slår til bolden, der befinder sig i luften over målfeltet, udover sidelinjen. Hvad er den korrekte kendelse? 

A) Målkast til HVIDT hold med igangsætningsfløjt 

B) Indkast til SORT hold 

C) Frikast til SORT hold 

D) Straffekast til SORT hold 

12.9) Hvilke(t) udsagn om målkast er korrekt(e)? 

A) Målkastet er udført, når bolden har forladt målmandens hånd 

B) Modspillerne skal holde en afstand på 3 meter 

C) Målkastet er udført, når bolden har forladt målmandens hånd, og den har passeret målcirklen 

D) Det er tilladt for modstanderne at stå umiddelbart udenfor målcirklen 

12.10) Målkast til SORT hold. SORT hold er bagefter, så målmand SORT 1 har travlt. Under udførelsen af 

målkastet taber SORT 1 bolden og den går hen til SORT 6, der befinder sig i målfeltet. Sort 6 skubber med 

foden bolden tilbage til SORT 1. Hvad er den korrekte kendelse? 

A) Målkast til SORT hold efter igangsætningsfløjt 

B) Frikast til HVIDT hold 

C) Straffekast til HVIDT hold 

12.11) Hvilke(t) udsagn om målkast er korrekt(e)? 

A) Modstanderholdets spillere skal forblive udenfor frikastlinjen, indtil bolden er sat i spil 

B) Modstanderholdets spillere skal forblive udenfor målfeltet og 3 meter fra stedet, hvor målmanden 

udfører målkastet 

C) Modstanderholdets spillere må berøre bolden, før den har krydset målcirklen 

D) Målmanden kan ikke score selvmål under udførslen af et målkast 

E) Målmanden kan ikke score direkte på målkast i modstandernes mål 

F) Målmanden må ikke berøre målcirklen under udførelsen af et målkast 

Regel 13 

13.1) Der er dømt frikast til HVIDT hold. Før HVID 5 når at samle bolden op, samler SORT 6 bolden op og 

bevæger sig i retning af sit mål. Efter et par skridt triller han bolden tilbage til HVID 5. Hvad er den korrekte 

kendelse. 

A) 2 minutters udvisning til SORT 6 

B) Frikast til HVIDT hold med fløjt for genstart 

C) Advarsel til SORT 6 

D) Spillet fortsætter 

E) Time Out  



 

13.2) SORT 7, der er i boldbesiddelse, forsøger at starte et kontraangreb, men han bliver fastholdt af HVID 

17. Dommerne skal til at fløjte, da de opdager, at SORT hold er ved at få en fordel, idet SORT 8 lige har 

grebet bolden og skyder mod mål hos HVIDT hold. Målmand HVID 12 redder forsøget og ønsker at starte et 

kontraangreb. Begge hold har allerede modtaget hver 3 advarsler tidligere i kampen. Hvad er den korrekte 

kendelse? 

A) Spillet fortsætter uden afbrydelse 

B) 2 minutters udvisning til HVID 17 

C) Målkast til HVIDT hold 

D) Time Out 

E) Frikast til SORT hold 

13.3) Der er dømt frikast til HVIDT hold. SORT 6 har bolden. Han løber nu 4 meter væk med bolden i forhold 

til det sted, hvorfra frikastet skal udføres. Hvad er den korrekte kendelse? 

A) Advarsel til SORT 6 

B) 2 minutters udvisning til SORT 6 

C) Diskvalifikation til SORT 6 

D) Frikast til HVIDT hold fra det sted, hvor forseelsen, der førte til frikastet, blev begået 

E) Frikast til HVIDT hold fra det sted, hvor bolden er 

13.4) Der er dømt frikast mod HVID 4, som herefter tager bolden, krydser målfeltet og lægger bolden på 

gulvet. Hvad er den korrekte kendelse? 

A) 2 minutters udvisning til HVID 4 

B) Advarsel til HVID 4 

C) Straffekast til SORT hold 

D) Frikast til SORT hold 

13.5) HVID 5 er i boldbesiddelse, da Holdofficial B fra HVIDT hold beklager sig over dommerne. Dommerne 

fløjter, viser Time Out og giver Holdofficial B fra HVIDT hold en advarsel. Hvordan skal spillet genoptages? 

A) Frikast til SORT hold ved udskiftningsområdet med fløjt for genstart 

B) Frikast til HVIDT hold ved udskiftningsområdet med fløjt for genstart 

C) Frikast til HVIDT hold med fløjt for genstart fra det sted, hvor bolden befandt sig, da spillet blev 

afbrudt 

D) Indkast til SORT hold ved udskiftningsområdet 

13.6) Spillet bliver afbrudt af banedommeren, selvom der ikke har været et regelbrud fra nogen af holdene. 

Der er ikke blevet anmodet om Team Time Out. SORT 13 har skudt mod mål umiddelbart inden afbrydelsen 

af spillet. Umiddelbart efter fløjtesignalet har lydt, krydser bolden mållinjen uden nogen chance for HVIDT 

holds målmand. Hvordan skal spillet genoptages? 

A) Frikast til SORT hold 

B) Frikast til HVIDT hold 

C) Straffekast til SORT hold 

D) Mål  



 

13.7) HVID 7 er i et kontraangreb. Et skud på mål fra HVID 7 rammer målmand SORT 12 i ansigtet, så han 

tydeligt kollapser. Bolden returnerer til HVID 9, som står alene ved målcirklen og kaster bolden mod mål. 

Hvad er den korrekte kendelse, hvis dommerne fløjter, mens bolden er i luften over målfeltet og inden den 

krydser mållinjen? 

A) Mål til HVIDT hold 

B) Straffekast til HVIDT hold 

C) Frikast til HVIDT hold med fløjt for genstart 

D) Time Out 

E) SORT 12 skal forlade banen og må først genindtræde efter SORT hold har afsluttet deres 3. angreb 

13.8) Der er dømt frikast til SORT hold, men HVID 5 er stadig i boldbesiddelse. HVID 5 går hen til en af 

dommerne og afleverer høfligt bolden til ham. Hvad er den korrekte kendelse? 

A) 2 minutters udvisning til HVID 5 og frikast til SORT hold fra det sted, hvor bolden nu befinder sig 

B) Advarsel til HVID 5, og frikast til SORT hold fra det sted, hvor bolden nu befinder sig 

C) 2 minutters udvisning til HVID 5 og frikast til SORT hold fra det sted, hvor forseelsen, der førte til 

frikastet, blev begået 

D) Advarsel til HVID 5 og frikast til SORT hold fra det sted, hvor forseelsen, der førte til frikastet, blev 

begået 

13.9) HVID 5 foretager en fejlagtig udskiftning umiddelbart efter dommerne har dømt straffekast til HVIDT 

hold. Hvad er den korrekte kendelse? 

A) Frikast til SORT hold 

B) Straffekast til HVIDT hold 

C) 2 minutters udvisning til HVID 5 

D) Advarsel til Holdofficial A fra HVIDT hold 

13.10) Hvilke(t) af de følgende udsagn er korrekt(e) omkring stedet for udførelsen af et frikast? 

A) Hvis bolden efter en frikastkendelse ikke øjeblikkeligt gøres fri, kan frikastet af modstanderne 

udføres fra det sted, hvor bolden er 

B) Efter en fejlagtig udskiftning kan frikastet udføres, hvor bolden er, i stedet for at udføre det ved 

udskiftningsområdet, hvis det er til fordel for det hold, der skal udføre frikastet 

C) Efter passivt spil skal frikastet altid udføres fra det sted, hvor bolden var, da der blev dømt passivt 

spil 

D) Om et frikast fra midterlinjen gælder der ca. den samme tolerance til siden som ved udførelsen af 

et opgiverkast 

13.11) SORT 11 er i boldbesiddelse og forsøger at komme forbi HVID 2. På grund af et fløjtesignal fra 

tilskuerpladserne, stopper HVID 2 op og SORT 11 er fri til afslutning. Hvad er den korrekte kendelse? 

A) Straffekast til SORT hold 

B) Time Out – samtale med tidtageren 

C) Frikast til HVIDT hold 

D) Frikast til SORT hold  



 

13.12) HVIDT hold er i boldbesiddelse ved SORT holds frikastlinje. Holdofficial A fra SORT hold, protesterer 

så kraftigt over en dommerkendelse, at dommerne afbryder kampen. Hvad er den korrekte kendelse? 

A) Progressiv bestrafning til Holdofficial A fra SORT hold 

B) Frikast til HVIDT hold ved SORT holds udskiftningsområde 

C) Frikast til HVIDT hold ved SORT holds frikastlinje  

13.13) Advarsel til SORT 6. Da banedommeren fløjter for udførelsen af frikastet til HVIDT hold, ser han ikke, 

at HVID 11 befinder sig mellem SORT holds målcirkel og SORT holds frikastlinje. HVID 11 modtager bolden 

og har en oplagt målchance. Mållinjedommeren har set HVID 11’s placering. Hvad er den korrekte 

kendelse? 

A) Spillet fortsætter uden afbrydelse 

B) Nyt frikast til HVIDT hold med fløjt for genstart 

C) Mållinjedommeren dømmer frikast til SORT hold 

D) Mållinjedommeren giver HVID 11 en advarsel 

E) Time Out 

Regel 14 

14.1) Stillingen er 20-20, SORT 7 stjæler bolden fra HVIDT hold og starter et kontraangreb, uden nogen fra 

HVIDT hold er i stand til at følge ham. En tilskuer løber ind på banen og trækker SORT 7 ned. Dette fører til 

tumultagtige scener, hvor endnu flere tilskuere betræder banen. Holdofficial A fra SORT hold slår den 

tilskuer ned. som stoppede SORT 7. Hvad er den korrekte kendelse? 

A) Afslut kampen 

B) Time Out, straffekast til SORT hold, diskvalifikation til Holdofficial A fra SORT hold, reduktion af 

SORT hold på banen med en spiller i 2 minutter, skriftlig indberetning  

C) Time Out, straffekast til SORT hold, diskvalifikation til Holdofficial A fra SORT hold 

D) Time Out, straffekast til SORT hold, 2 minutters udvisning til Holdofficial A fra SORT hold 

14.2) Der er dømt indkast til SORT hold. SORT 24, som står korrekt placeret, opdager at målmand HVID 12 

står langt fra sit mål. SORT 24 kaster bolden direkte mod det tomme mål. HVID 3 træder ind i målfeltet og 

stopper bolden. Hvad er den korrekte kendelse? 

A) Mål 

B) Frikast til SORT hold 

C) Straffekast til SORT hold 

D) Progressiv bestrafning til HVID 3 

14.3) HVID 4 udfører et straffekast, og bolden rammer målstolpen. Bolden returnerer fra stolpen til HVID 4 

uden at ramme en mod- eller medspiller. HVID 4 kaster bolden i mål. Hvad er den korrekte kendelse? 

A) Frikast til SORT hold 

B) Målkast til SORT hold 

C) Mål til HVIDT hold  



 

14.4) HVID 3 kommer forbi SORT 4 ved SORT holds frikastlinje. Efter at have taget 3 skridt forsøger han at 

afslutte, men bliver skubbet af SORT 4. Umiddelbart efter at have taget det 4. skridt scorer HVID 3 et flot 

mål. Ingen andre spillere fra SORT hold havde mulighed for at forhindre det. Hvad er den korrekte 

kendelse? 

A) Fordel og derfor mål 

B) Progressiv bestrafning til SORT 4 

C) Frikast til HVIDT hold 

D) Straffekast til HVIDT hold 

14.5) HVID 9 udfører et straffekast, og bolden går i mål. Før bolden har forladt kasterens hånd, krydser 

HVID 8 frikastlinjen. Hvad er den korrekte kendelse? 

A) Mål 

B) Nyt straffekast 

C) Frikast til SORT hold 

D) Nyt straffekast og advarsel til HVID 8 

14.6) SORT 2 gør klar til at udføre et straffekast. Efter dommerens fløjt for kastets udførelse, krydser HVID 5 

frikastlinjen. På trods af dette scorer SORT 2 på straffekastet. Hvad er den korrekte kendelse? 

A) Mål og diskvalifikation til HVID 5 (rødt kort vises af dommerne) 

B) Mål og 2 minutters udvisning til HVID 5 

C) Mål til SORT hold 

D) Nyt straffekast og diskvalifikation til HVID 5 (rødt kort vises af dommerne) 

14.7) HVID 6 er i boldbesiddelse og klar til at udføre et straffekast, da Holdofficial A fra SORT hold kalder på 

målmand SORT 12 for at udskifte ham. SORT 12 skal til at gøre som han bliver bedt om. Hvad er den 

korrekte kendelse? 

A) Ingen handling 

B) Advarsel til Holdofficial A fra SORT hold 

C) Advarsel til Holdofficial A fra SORT hold og SORT 12 

D) Advarsel til SORT 12 

14.8) HVID 4 kaster bolden mod mål. Bolden rammer stolpen og springer ud mod spillepladsen. HVID 6 står 

klar til at gribe bolden ved målcirklen. SORT 4 træder tydeligt ind i målfeltet og slår bolden ud over SORT 

holds baglinje. Hvad er den korrekte kendelse? 

A) Straffekast til HVIDT hold 

B) Indkast til HVIDT hold 

C) Frikast til HVIDT hold 

D) Målkast til SORT hold 

14.9) Da HVID 3 skal udføre et straffekast, krydser HVID 5 frikastlinjen efter fløjtet for kastets udførelse, 

men inden bolden har forladt kasterens hånd. Hvad er den korrekte kendelse? 

A) Nyt straffekast til HVIDT hold 

B) Frikast til SORT hold 

C) Målkast til SORT hold 

D) Progressiv bestrafning til HVID 5  



 

14.10) HVID 9 står helt fri ved SORT holds målcirkel klar til at modtage bolden. HVID 10 opdager dette og 

spiller en studsbold gennem målfeltet til HVID 9. SORT 3 ser dette og træder tydeligt ind i sit eget målfelt, 

hvor han begge fødder placeret i målfeltet stopper bolden. Det er anden gang i kampen, at han gør dette. 

Hvad er den korrekte kendelse? 

A) Frikast til HVIDT hold 

B) Straffekast til HVIDT hold 

C) Progressiv bestrafning til SORT 3 

14.11) Stregspiller SORT 10 spærrer på lovlig vis for forsvarsspiller HVID 2. Da SORT 10 er klar til at bevæge 

sig, studser SORT 4 bolden ind i det rum, hvor SORT 10 kan bryde igennem. Før SORT 10 kan modtage 

bolden, bliver han holdt tilbage af HVID 2, der bagfra trækker ham i trøjen. Hvad er den korrekte kendelse? 

A) Frikast til SORT hold 

B) Straffekast til SORT hold uanset modspillernes placering 

C) Straffekast til SORT hold, hvis ingen andre spillere fra HVIDT hold var i stand til med lovlige midler 

at forhindre SORT 10 i at afslutte 

D) Progressiv bestrafning til HVID 2 

E) Diskvalifikation til HVID 2 (rødt kort vises af dommerne) 

14.12) HVID 3 er i boldbesiddelse i et kontraangreb og løber mod SORT holds mål. Under udførelsen af et 

hopskud, lyder der et fløjtesignal fra tilskuerpladserne. Fløjtesignalet distraherer HVID 3 på en måde, så han 

ikke skyder på mål, men lander i SORT holds målfelt med bolden. Hvad er den korrekte kendelse? 

A) Frikast til SORT hold efter fløjt for genstart 

B) Straffekast til HVIDT hold 

C) Frikast til HVIDT hold efter fløjt for genstart 

D) Målkast til SORT hold efter fløjt for genstart 

E) Bemærkning på kamprapporten 

14.13) HVIDT hold er i kontraangreb ved stillingen 26-26. HVID 5 er helt fri ved SORT holds målcirkel og gør 

klar til at afslutte. På det tidspunkt lyder slutsignalet for kampen fra tidtageren. Dommerne beslutter, at der 

stadig er 20 sekunder tilbage af kampen. Hvad er den korrekte kendelse? 

A) Frikast til HVIDT hold ved tidtagerborder 

B) Straffekast til HVIDT hold 

C) Bemærkning på kamprapporten 

D) Frikast til HVIDT hold på det sted, hvor bolden var, da slutsignalet lød 

14.14) Hvilke(t) af følgende udsagn om udførelsen af et straffekast er korrekt? 

A) Spilleren, som skal udføre kastet, må placere sig op til en meter bag straffekastlinjen 

B) Dommerne skal give Time Out, hvis det forsvarende hold skifter målmand 

C) Målmanden skal straffes progressivt, hvis han gentagne gange overskrider målmandens 

begrænsningslinje 

D) Spillerne fra det forsvarende hold skal altid befinde sig 3 meter væk fra kasteren  



 

14.15) HVID 5 er i boldbesiddelse og springer fra højre hjørne ind i SORT holds målfelt, hvor han støder 

sammen med SORT 11, som er placeret en ½ meter inde i målfeltet med armene hævet over hovedet. Det 

er tredje gang i kampen, at SORT 11 gør dette. Hvad er den korrekte kendelse? 

A) Straffekast til HVIDT hold 

B) Angrebsfejl 

C) 2 minutters udvisning til SORT 11 

D) Advarsel til SORT 11 

14.16) HVID 6 løber et kontraangreb og har en oplagt målchance, da lyset går ud i hallen. Hvilke(t) af 

følgende udsagn er korrekt? 

A) Dommerne afventer resultatet af den oplagte målchance 

B) Dommerne afbryder spillet øjeblikkeligt og giver Time Out 

C) Når lyset virker igen, genoptages spillet med et frikast til HVIDT hold 

D) Når lyset virker igen, genoptages spillet med et straffekast til HVIDT hold 

E) Bemærkning på kamprapporten 

14.17) Under udførelsen af et straffekast til HVIDT hold, krydser HVID 5 frikastlinjen efter fløjt for kastets 

udførelse, men inden bolden har forladt kasterens hånd. Målmand SORT 1 redder skuddet. Hvad er den 

korrekte kendelse? 

A) Nyt straffekast til HVIDT hold 

B) Frikast til SORT hold 

C) Målkast til SORT hold 

14.18) HVID 2 står klar til at udføre et straffekast. Banedommeren fløjter for kastets udførelse, og HVID 2 

lader bolde falde til gulvet. SORT 3 samler med det samme bolden op og spiller den til SORT 2, som scorer. 

Hvad er den korrekte kendelse? 

A) Mål til SORT hold 

B) Nyt straffekast til HVIDT hold 

C) Frikast til SORT hold 

D) Time Out 

14.19) HVID 6 er i boldbesiddelse ved RØDT holds frikastlinje og bliver revet ned ved en hensynsløs 

forseelse begået af SORT 5. På samme tidspunkt står SORT 8 ved sit holds målcirkel mellem SORT hold mål 

og HVID 6. Hvad er den korrekte kendelse? 

A) Frikast til HVIDT hold 

B) Diskvalifikation til SORT 5 uden skriftlig indberetning (rødt kort vises af dommerne) 

C) 2 minutters udvisning til SORT 5 

D) Straffekast til HVIDT hold  



 

Regel 15 

15.1) Under udførelsen af et målkast svinger målmand HVID 12 kastearmen bagud, hvorved bolden 

passerer mållinjen. Hvad er den korrekte kendelse? 

A) Spillet fortsætter uden afbrydelse 

B) Målkast med fløjt for genstart 

C) Mål til SORT hold 

D) Frikast til SORT hold 

15.2) 20 sekunder før slutsignalet for kampen fører HVIDT hold 20-19. Målmand HVID 12 tager sig god til 

ved udførelsen af et målkast, idet han dribler flere gange med bolden frem og tilbage i målfeltet. Hvad er 

den korrekte kendelse?  

A) Time Out 

B) Frikast til SORT hold 

C) Fløjtesignal for udførelsen af målkastet 

D) 2 minutters udvisning til HVID 12 

E) Forvarselstegn for passivt spil vises 

15.3) Dommerne har dømt frikast til SORT hold ved HVIDT holds frikastlinje. Da alle spillere har indtaget 

korrekte placeringer, fløjter dommerne for udførelsen af frikastet. Før bolden har forladt kasterens hånd, 

krydser 2 af hans medspillere frikastlinjen. Hvad er den korrekte kendelse? 

A) Nyt frikast til SORT hold 

B) Frikast til HVIDT hold 

C) Med fløjt for genstart 

D) Uden fløjt for genstart 

15.4) Målmand HVID 12 står i sit målfelt med bolden i hånden klar til at udføre et målkast. SORT 6 piller 

bolden fra HVID 12 med åben hånd. Hvad er den korrekte kendelse? 

A) Målkast til HVIDT hold 

B) Frikast til HVIDT hold 

C) Nyt målkast til HVIDT hold med fløjt for genstart 

D) Progressiv bestrafning til SORT 6 

15.5) Der er dømt indkast til HVIDT hold. HVID 8 udfører frikastet og kaster bolden mod mål. Bolden 

rammer målstolpen og springer tilbage til HVID 8, der griber bolden og kaster den i mål hos SORT hold. 

Hvad er den korrekte kendelse? 

A) Målkast til SORT hold 

B) Mål til HVIDT hold 

C) Nyt indkast med fløjt for genstart 

D) Frikast til SORT hold  



 

15.6) Målmand SORT 12 redder et skud mod mål. Han ønsker at starte et kontraangreb, men taber bolden 

ind i sit mål. Hvad er den korrekte kendelse? 

A) Mål til HVIDT hold 

B) Nyt målkast med fløjt for genstart 

C) Indkast til HVIDT hold 

D) Frikast til HVIDT hold 

15.7) HVID 6 udfører et indkast i retning mod målmand HVID 1. HVID 1 opdager bolden for sent, og bolden 

krydser mållinjen i HVIDT holds mål. Hvad er den korrekte kendelse? 

A) Frikast til SORT hold 

B) Mål til SORT hold 

C) Målkast til HVIDT hold 

D) Nyt indkast med fløjt for genstart 

15.8) Der er dømt indkast til HVIDT hold. HVID 7 udfører indkastet, og bolden rammer den ene dommer. 

HVID 7 samler bolden op igen og kaster den i mål hos SORT hold. Hvad er den korrekte kendelse? 

A) Målkast til SORT hold 

B) Mål til HVIDT hold 

C) Frikast til SORT hold 

D) Nyt indkast med fløjt for genstart 

E) Frikast til HVIDT hold 

15.9) Der er dømt frikast til HVIDT hold. Da alle spillere står korrekt placeret, lægger HVID 10 bolden på 

gulvet for at give nogle instruktioner. SORT 7 opfanger hurtigt situationen, samler bolden op og starter et 

kontraangreb. Hvad er den korrekte kendelse? 

A) Spillet fortsætter uden afbrydelse 

B) Nyt frikast til HVIDT hold efter fløjt for genstart 

C) Frikast til HVIDT hold og advarsel til SORT 7 

D) Frikast til HVIDT hold og 2 minutters udvisning til SORT 7 

15.10) SORT 9 vil udføre et frikast, men HVID 11 er kun 2 meter væk fra bolden, og han forsøger at forsinke 

kastets udførelse. Hvad er den korrekte kendelse? 

A) Progressiv bestrafning til HVID 11, frikast til SORT hold efter fløjt for genstart 

B) Frikast til HVIDT hold efter fløjt for genstart 

C) 2 minutters udvisning til HVID 11 

D) Korrektion af HVID 11’s placering og frikast til SORT hold efter fløjt for genstart 

15.11) Der er dømt frikast til SORT hold ved HVIDT holds frikastlinje. Dommerne overser, at SORT 8 befinder 

sig mellem frikastlinjen og målfeltet. SORT 8 modtager bolden og scorer. Hvad er den korrekte kendelse? 

A) Nyt frikast til SORT hold efter fløjt for genstart 

B) Frikast til HVIDT hold 

C) Mål til SORT hold 

D) Advarsel til SORT 8 



 

15.12) Målmand SORT 12 udfører et målkast og kaster bolden direkte mod HVIDT holds mål. Ingen spillere 

fra nogen af holdene rører bolden, og den går i mål hos HVIDT hold. Hvad er den korrekte kendelse? 

A) Målkast til HVIDT hold 

B) Indkast til HVIDT hold 

C) Mål til SORT hold 

D) Advarsel til SORT 12 for usportslig opførsel 

15.13) HVID 5 har allerede modtaget en advarsel og to 2 minutters udvisninger. Da SORT hold skal udføre et 

frikast, holder han ikke den korrekte afstand til kasteren. Dette er første gang, at dette sker. Hvad er den 

korrekte kendelse? 

A) Advarsel til HVID 5 

B) Ingen bestrafning 

C) Tredje 2 minutters udvisning og dermed diskvalifikation til HVID 5 (rødt kort vises af dommerne) 

15.14) Kort før kampens slutning er stillingen 24-23 til HVIDT hold. Der er dømt frikast til HVIDT hold ca. 1 

meter fra SORT holds frikastlinje. Alle spillere har indtaget korrekte positioner, og dommerne fløjter for 

kastets udførelse. HVID 10, der udfører kastet, krydser herefter frikastlinjen med et skridt i retning af SORT 

holds mål. Hvad er den korrekte kendelse? 

A) Frikast til HVIDT hold 

B) Time Out 

C) 2 minutters udvisning til HVID 10 

D) Frikast til SORT hold 

15.15) HVID 14 vil udføre et frikast uden igangsætningsfløjt og er som alle sine medspillere placeret i 

korrekte positioner. Før bolden har forladt kasterens hånd, krydser HVID 13 og HVID 15 SORT holds 

frikastlinje mod målcirklen. Hvad er den korrekte kendelse? 

A) Korrektion 

B) Frikast til HVIDT hold efter fløjt for genstart 

C) Spillet fortsætter uden afbrydelse 

D) Frikast til SORT hold 

15.16) Målmand SORT 1 udfører et målkast. Bolden rammer en af dommerne og returnerer til SORT 1, der i 

mellemtiden har forladt sit målfelt og befinder sig på spillepladsen. Hvad er den korrekte kendelse? 

A) Spillet fortsætter uden afbrydelse 

B) Nyt målkast efter fløjt for genstart 

C) Frikast til HVIDT hold 

D) Frikast til SORT hold efter fløjt for genstart 

15.17) Under udførelsen af et frikast trækker SORT 10 armen tilbage, så bolden er helt ude over sidelinjen. 

Hvad er den korrekte kendelse? 

A) Spillet fortsætter uden afbrydelse 

B) Frikast til HVIDT hold 

C) Indkast til HVIDT hold 

D) Frikast til HVIDT hold, henstilling til SORT 10 



 

15.18) Målmand HVID 1 redder bolden, umiddelbart inden den krydser mållinjen. Da han forsøger at 

aflevere bolden til HVID 4, taber han bolden ind i sit eget mål. Hvad er den korrekte kendelse? 

A) Mål til SORT hold 

B) Frikast til SORT hold 

C) Straffekast til SORT hold 

D) Nyt målkast til HVIDT hold efter fløjt for genstart 

15.19) HVIDT hold skal udføre et opgiverkast. Banedommeren har fløjtet for kastets udførelse. HVID 13 

tager bolden ud af hånden på HVID 9, der står klar til at udføre kastet, fordi han har set, at HVID 7 og HVID 

3 er løbet i frie positioner på SORT holds banehalvdel. HVID 13 afleverer bolden til HVID 7, der scorer et 

mål. Hvad er den korrekte kendelse? 

A) Mål til HVIDT hold 

B) Korrektion, nyt opgiverkast til HVIDT hold 

C) Frikast til SORT hold 

D) Henstilling til HVID 13 

E) Henstilling til HVID 7 og HVID 13 

15.20) Med 4 sekunder tilbage af kampen er stillingen 30-30. HVIDT hold scorer til 31-30. SORT hold vil tage 

et hurtigt opgiverkast. SORT 10 står med den ene fod bag midterlinjen og den anden fod foran midterlinjen. 

Uden fløjt for kastets udførelse kaster han bolden i mål hos HVIDT hold. Det automatiske slutsignal for 

kampen lyder herefter. Hvad er den korrekte kendelse? 

A) Mål til SORT hold 

B) Nyt opgiverkast til SORT hold 

C) Afvente det umiddelbare resultat af kastet 

D) Time Out 

E) Kampen er slut, intet mål 

15.21) Der er dømt frikast til HVIDT hold ved SORT holds frikastlinje. HVID 7 udfører frikastet, og han er som 

sine medspillere korrekt placeret uden for frikastlinjen. Frikastet udføres hurtigt uden igangsætningsfløjt, 

men før bolden har forladt kasterens hånd, krydser HVID 9 og HVID 18 frikastlinjen. Hvad er den korrekte 

kendelse?  

A) Frikast til SORT hold 

B) Korrektion 

C) Frikast til HVIDT hold efter fløjt for genstart 

D) Frikast til SORT hold, advarsel til HVID 9 og HVID 18 

15.22) Ved hvilke(t) af følgende kast er det ikke muligt at lave selvmål? 

A) Målkast 

B) Frikast 

C) Indkast 

D) Opgiverkast  



 

15.23) SORT 4 står korrekt placeret klar til at udføre et indkast. Da han ikke kan finde en medspiller, som 

han kan aflevere bolden til, dribler han med bolden en gang på banen. Hvad er den korrekte kendelse? 

A) Frikast til HVIDT hold uden fløjt for genstart 

B) Frikast til HVIDT hold efter fløjt for genstart 

C) Nyt indkast til SORT hold efter fløjt for genstart 

D) Frikast til SORT hold efter fløjt for genstart 

15.24) Der er dømt frikast til HVIDT hold. HVID 9 hopper op i luften og udfører frikastet hurtigt uden fløjt 

fra dommerne. Han afleverer bolden til HVID 4, der er helt fri foran SORT holds mål. Hvad er den korrekte 

kendelse? 

A) Spillet fortsætter uden afbrydelse 

B) Frikast til SORT hold 

C) Nyt frikast til HVIDT hold efter fløjt for genstart 

15.25) Der er dømt frikast til HVIDT hold. HVID 5 udfører frikastet, mens han løber hurtigt, uden fløjt fra 

dommerne. HVID 5 har til hensigt at aflevere bolden til HVID 4, men SORT 3 opfanger bolden og er helt fri 

foran HVIDT holds mål. Hvad er den korrekte kendelse? 

A) Spillet fortsætter uden afbrydelse 

B) Nyt frikast til HVIDT hold efter fløjt for genstart 

C) Nyt frikast til HVIDT hold efter fløjt for gentart, advarsel til SORT 3 

Regel 16 

16.1) Holdofficial B fra HVIDT hold protesterer over en dommerkendelse og modtager en 2 minutters 

udvisning. Før spillet er genoptaget, protesterer han endnu en gang og bliver diskvalificeret. Hvad er den 

korrekte kendelse? 

A) HVIDT hold reduceres med 2 spilleren på banen i 2 minutter 

B) HVIDT hold reduceres med 1 spiller på banen i 4 minutter 

C) HVIDT hold reduceres med 1 spiller på banen i 2 minutter 

16.2) HVID 8 modtager en 2 minutters udvisning for at skubbe en modspiller. Han bevæger sig frem mod 

dommeren, idet han fornærmer ham med følgende ord: ”Du er dum, du er en idiot, du lærer det aldrig!” 

Inden han forlader spillepladsen, spytter han dommeren i ansigtet. Hvad er den korrekte kendelse? 

A) Diskvalifikation til HVID 8 (rødt kort vises af dommerne), HVIDT hold reduceres med 1 spiller på 

banen i 2 minutter 

B) Diskvalifikation til HVID 8 (rødt kort vises af dommerne), HVIDT hold reduceres med 2 spillere på 

banen i 2 minutter 

C) Diskvalifikation til HVID 8 med skriftlig indberetning (rødt og blåt kort vises af dommerne), HVIDT 

hold reduceres med 1 spiller på banen i 4 minutter 

D) Diskvalifikation til HVID 8 med skriftlig indberetning (rødt og blåt kort vises af dommerne), HVIDT 

hold reduceres med 2 spillere på banen i 2 minutter  



 

16.3) Hvor mange advarsler bør der maksimum gives til Holdofficials fra et hold i en kamp?  

A) Ingen 

B) 1 

C) 2 

D) 3 

16.4) Hvornår starter udvisningstiden for en spiller der har modtaget 2 minutters udvisning?  

A) Når dommerne viser markeringen for udvisningen 

B) Når den udviste spiller krydser sidelinjen 

C) Når dommerne fløjter for genstart af kampen 

D) Når tidtageren starter stopuret 

16.5) Til hvem skal en 2 minutters udvisning vises? 

A) Den udviste spiller og tidtager/sekretær 

B) Holdofficial A og tidtageren 

C) Tidtager/sekretær 

D) Den udviste spiller, Holdofficial A og sekretæren 

16.6) SORT 5 har tidligere i kampen modtaget to 2 minutters udvisninger. En udvisning for en forseelse, der 

skal straffes progressivt, og en udvisning for at kaste bolden væk, da dommerne tildelte modstanderne et 

frikast. Nu begår han sit holds anden fejlagtige udskiftning, og inden spillet er genoptaget, udviser han en 

særlig upassende usportslig adfærd. Hvad er den korrekte kendelse? 

A) 2 minutters udvisning til SORT 5 

B) Diskvalifikation til SORT 5 med skriftlig indberetning (rødt og blåt kort vises af dommerne), SORT 

hold reduceres med en spiller på banen i 4 minutter 

C) Diskvalifikation til SORT 5 med skriftlig indberetning (rødt og blåt kort vises af dommerne), SORT 

hold reduceres med to spillere på banen i 2 minutter 

16.7) HVID 5 modtager en 2 minutters udvisning for en forseelse. Idet han forlader banen, fornærmer han 

dommerne, der giver ham en diskvalifikation. HVID 5 bliver så ophidset, at han slår en af dommerne. Hvad 

er den korrekte kendelse? 

A) Skriftlig indberetning (rødt og blåt kort vises af dommerne) 

B) HVIDT hold reduceres med en spiller på banen i 2 minutter 

C) HVIDT hold reduceres med to spillere på banen i 2 minutter 

D) HVIDT hold reduceres med en spiller på banen i 4 minutter 

16.8) HVID 7 har lige fået en 2 minutters udvisning for unfair spil. Før kampen er genoptaget, siger han til 

dommeren: ”Du må være blind – din idiot”. Hvad er den korrekte kendelse? 

a) Yderligere en 2 minutters udvisning til HVID 7 

A) Diskvalifikation til HVID 7 (rødt kort vises af dommerne) 

B) HVIDT hold reduceres med to spillere på banen i 2 minutter 

C) HVIDT hold reduceres med en spiller på banen i 4 minutter 

D) Diskvalifikation til HVID 7 med skriftlig indberetning (rødt og blåt kort vises af dommerne) 



 

16.9) HVID 3 har modtaget en 2 minutters udvisning. Efter at have forladt banen men før spillet er 

genoptaget, gør han i udskiftningsområdet sig skyldig i grov usportslig opførsel over for Holdofficial B fra 

SORT hold. Holdofficial B fra SORT hold var kort forinden løbet ind på banen, selv om der ikke var givet 

team Time Out. Denne forseelse var endnu ikke straffet. Hvad er den korrekte kendelse? 

A) Diskvalifikation til HVID 3 (rødt kort vises af dommerne) 

B) Advarsel til Holdofficial B fra SORT hold 

C) HVIDT hold reduceres med to spillere på banen i 2 minutter 

D) HVIDT hold reduceres med en spiller på banen i 4 minutter 

16.10) Når en spiller bliver diskvalificeret, bliver holdet reduceret med en spiller på banen, undtaget når 

diskvalifikationen er givet for: 

A) Grov usportslig opførsel i pausen mellem 2 halvlege 

B) En forseelse begået uden for banen 

C) En forseelse begået før kampstart 

D) En fornærmelse af dommerne 

16.11) I pausen mellem de to halvlege overfalder HVID 7 målmand SORT 12, mens de stadig er på banen. 

Hvad er den korrekte kendelse? 

A) Diskvalifikation til HVID 7 med skriftlig indberetning (rødt og blåt kort vises af dommerne) HVIDT 

hold reduceres med en spiller på banen i 2 minutter fra begyndelsen af 2. halvleg 

B) Advarsel til HVID 7 

C) Henstilling til HVID 7 fordi kampen var afbrudt 

16.12) I pausen mellem de to halvlege bliver dommeren på vej til omklædningsrummet overfaldet af SORT 

7. Hvad er den korrekte kendelse? 

A) Diskvalifikation til SORT 7 (rødt kort vises af dommerne) 

B) 2 minutters udvisning af SORT 7 

C) SORT hold reduceres med en spiller på banen i 2 minutter fra begyndelsen af 2. halvleg 

D) Diskvalifikation til SORT 7 med skriftlig indberetning (rødt og blåt kort vises af dommerne) 

16.13) Efter slutsignalet for 1. halvleg støder SORT 5 på banen sammen med HVID 9, og de begynder at 

råbe efter hinanden. HVID 9 skubber herefter SORT 5 i brystet, så SORT 5 næsten mister kropskontrollen. 

Hvad er den korrekte kendelse? 

A) 2 minutters udvisning til HVID 9, der afsones fra starten af 2. halvleg 

B) Diskvalifikation til HVID 9 (rødt kort vises af dommerne), HVIDT hold reduceres med en spiller på 

banen i 2 minutter fra starten af 2. halvleg 

C) Diskvalifikation til HVID 9 (rødt kort vises af dommeren) HVIDT hold starter 2. halvleg uden 

reduktion af spillere på banen 

D) Diskvalifikation til HVID 9 med skriftlig indberetning (rødt og blåt kort vises af dommerne), HVIDT 

hold reduceres med en spiller på banen i 2 minutter fra starten af 2. halvleg  



 

16.14) Efter kampen råber HVID 10 til dommerne: ”du stjal kampen fra os, din idiot”. Hvad er den korrekte 

kendelse? 

A) Advarsel til HVID 10 

B) Diskvalifikation til HVID 10 med skriftlig indberetning (rødt og blåt kort vises af dommerne) 

C) Skriftlig indberetning 

D) Advarsel til HVID 10, skriftlig indberetning 

16.15) I pausen mellem de 2 halvlege mens spillerne stadig er på banen, overfalder HVID 9 Holdofficial B fra 

SORT hold, som straks herefter fornærmer HVID 9. Hvad er den korrekte kendelse? 

A) Diskvalifikation til HVID 9 med skriftlig indberetning (rødt og blåt kort vises af dommerne) HVIDT 

hold reduceres med en spiller på banen i 2 minutter fra starten af 2. halvleg 

B) Diskvalifikation til Holdofficial B fra SORT hold med skriftlig indberetning (rødt og blåt kort vises af 

dommerne) SORT hold reduceres med en spiller på banen i 2 minutter fra starten af 2. halvleg 

C) Diskvalifikation til HVID 9 (rødt kort vises af dommerne) HVIDT hold starter 2. halvleg uden 

reduktion af spillere på banen 

D) Diskvalifikation til Holdofficial B fra SORT hold (rødt kort vises af dommerne) SORT hold starter 2. 

halvleg uden reduktion af spillere på banen 

16.16) HVID 7 bliver diskvalificeret, da han modtager sin tredje 2 minutters udvisning. Han prøver at 

diskutere med dommerne og forlader ikke banen. Hvad er den korrekte kendelse?  

A) Ingen yderligere handling 

B) HVIDT hold reduceres med en spiller på banen i 4 minutter 

C) HVIDT hold reduceres med to spillere på banen i 2 minutter 

16.17) HVID 11 har modtaget en advarsel på banen i 1. halvleg og går sig nu i halvlegspausen skyldig i 

usportslig opførsel. Hvad er den korrekte kendelse? 

A) Advarsel til HVID 11 

B) 2 minutters udvisning til HVID 11 

C) Diskvalifikation til HVID 11 (rødt kort vises af dommerne) 

D) HVIDT hold bliver reduceret med en spiller på banen i 2 minutter fra starten af 2. halvleg 

E) HVIDT hold vil starte 2. halvleg uden reduktion af spillere på banen 

16.18) HVID 4 er blevet skadet. Dommerne fløjter Time Out og giver tilladelse til, at 2 berettigede personer 

fra HVIDT hold kan betræde banen for at behandle HVID 4. Holdofficial B og C fra HVIDT hold betræder 

banen for at hjælpe HVID 4, hvorefter også Holdofficial A fra SORT hold betræder banen. Holdofficial A fra 

SORT hold har tidligere i kampen fået en advarsel. Hvad er den korrekte kendelse? 

A) Ingen indgriben 

B) SORT hold fortsætter uden reduktion af spillere på banen, når spillet genoptages 

C) 2 minutters udvisning til Holdofficial A fra SORT hold 

D) Diskvalifikation til Holdofficial A fra SORT hold 

E) SORT hold bliver reduceret med en spiller på banen i 2 minutter, når spillet genoptages 

F) Efter at have modtaget behandling på banen, skal HVID 4 forlade banen og kan først genindtræde, 

når SORT hold har afsluttet 3 angreb 



 

16.19) SORT 9 har fået en diskvalifikation for en alvorlig forseelse begået mod HVID 9. Før kampen 

genoptages, slår SORT 9 Holdofficial A fra HVIDT hold i ansigtet. Hvad er den korrekte kendelse? 

A) Diskvalifikation til SORT 9 (rødt kort vises af dommerne). SORT hold reduceres med to spillere på 

banen i 2 minutter 

B) Diskvalifikation til SORT 9 (rødt kort vises af dommerne). SORT hold reduceres med en spiller på 

banen i 4 minutter 

C) Ingen yderligere bestrafning mulig 

D) Diskvalifikation til SORT 9 med skriftlig indberetning (rødt og blåt kort vises af dommerne). SORT 

hold reduceres med to spillere på banen i 2 minutter 

E) Diskvalifikation til SORT 9 med skriftlig indberetning (rødt og blåt kort vises af dommeren). SORT 

hold reduceres med en spiller på banen i 4 minutter 

16.20) SORT 8 har fået sin første 2 minutters udvisning efterfulgt af Time Out. Da han forlader banen, men 

før kampen er genoptaget, henvender han sig til dommerne på en usportslig måde. Hvad er den korrekte 

kendelse? 

A) Yderligere en 2 minutters udvisning til SORT 8. SORT hold reduceres med to spillere på banen i 2 

minutter 

B) Yderligere en 2 minutters udvisning til SORT 8. SORT hold reduceres med en spiller på banen i 4 

minutter 

C) Diskvalifikation til SORT 8 (rødt kort vises af dommerne). SORT hold reduceres med to spillere på 

banen i 2 minutter 

D) Diskvalifikation til SORT 8 (rødt kort vises af dommerne). SORT hold reduceres med en spiller på 

banen i 4 minutter 

16.21) I hvilke(n) af følgende situationer skal et hold reduceres med en spiller på banen i 4 minutter?  

A) En spiller er lige blevet diskvalificeret, og da han forlader banen, protesterer han på en måde, som 

retfærdiggør en 2 minutters udvisning 

B) En spiller har lige fået en 2 minutters udvisning, og da han forlader banen, fornærmer han 

dommerne og bliver diskvalificeret 

C) En spiller har lige fået en 2 minutters udvisning for usportslig opførsel over for en modspiller. Mens 

han stadig er på banen, slår han modspilleren i ansigtet og bliver diskvalificeret 

D) En spiller har lige fået en 2 minutters udvisning for usportslig opførsel, efter at have krydset 

sidelinjen, vender han tilbage til banen og protesterer, hvorefter han får yderligere en 2 minutters 

udvisning 

E) En spiller er lige blevet diskvalificeret for at spytte på en modspiller. Da han forlader banen, 

skubber han til en af dommerne 

F) En spiller er lige blevet diskvalificeret for en grov forseelse. Efter han har forladt banen, og efter 

spillet er genoptaget, fornærmer han dommerne, mens han sidder på tilskuerpladserne  



 

16.22) HVID 5 modtager en 2 minutters udvisning, da der er spillet 7 minutter af kampen. Han brokker sig 

til dommerne, før kampen er genoptaget og tildeles yderligere en 2 minutters udvisning. Præcis 1 minut 

senere, løber han på banen, og tidtageren fløjter. På grund af en yderligere 2 minutters udvisning for at 

indtræde på banen, bliver han diskvalificeret. På grund af dette fornærmer han dommerne. Hvad er den 

korrekte kendelse? 

A) HVIDT hold reduceres med en spiller på banen fra 07:00 til 08:00, med to spillere på banen fra 

08:00 til 10:00 og med en spiller på banen fra 10:00 til 11:00 

B) HVIDT hold reduceres med en spiller på banen fra 07:00 til 08:00, med to spillere på banen fra 

08.00 til 11.00 og med en spiller på banen fra 11.00 til 12.00 

C) HVIDT hold reduceres med to spillere på banen fra 07:00 til 08:00, med tre spillere på banen fra 

08:00 til 10:00 og med to spillere på banen fra 10:00 til 11:00 

D) HVIDT hold reduceres med to spillere på banen fra 07:00 til 08:00, med fire spillere på banen fra 

08:00 til 10:00 og med to spillere på banen fra 10:00 til 11:00 

E) Diskvalifikation til HVID 5 med skriftlig indberetning (rødt og blåt kort vises af dommerne) 

Regel 17 

17.1) Dommerne er uenige om, hvilket hold der skal tildeles et indkast. Hvordan skal denne situation løses? 

A) Banedommeren bestemmer  
B) Mållinjedommeren bestemmer  
C) Dommerne træffer en fælles beslutning efter protokol  
D) Time Out  
E) Ingen Time Out, men kastet udføres efter igangsætningsfløjt  

17.2) Det automatiske slutsignal fra hallens tidtageranlæg virker ikke. Tidtageren har ikke opdaget 
problemet og reagerer ikke, selvom spilletiden er udløbet. Hvem skal i dette tilfælde fløjte kampen af?  

A) Kun sekretæren  
B) Kun banedommeren  
C) Kun observatøren  
D) Kun en af dommerne  
E) Kun tidtageren  
F) Enten tidtageren, observatøren, eller en af dommerne  

17.3) SORT 2 har begået en forseelse. Banedommeren dømmer frikast til HVIDT hold og diskvalifikation til  
SORT 2. Mållinjedommeren dømmer straffekast til HVIDT hold og 2 minutters udvisning til SORT 2. Hvordan  
skal SORT 2 bestraffes, og hvordan skal spillet genoptages? 
 

A) 2 minutters udvisning til SORT 2 
B) Diskvalifikation til SORT 2 (rødt kort vises af dommerne)  
C) Frikast til HVIDT hold  
D) Straffekast til HVIDT hold  

  



 

17.4) Hvem har den endelige afgørelse ved uoverensstemmelser omkring spilletiden?  

A) Tidtager og sekretær  
B) Dommerne skal træffe en fælles beslutning 
C) Tidtageren  
D) Dommerne og tidtageren skal træffe en fælles beslutning  

17.5)  Hvilke bestrafninger skal uddybes i den officielle kamprapport?  

A) Alle diskvalifikationer, med undtagelse af dem, som er givet for 3 x 2 minutters udvisning  
B) Alle bestrafninger, med undtagelse af henstillinger 
C) Alle udvisninger og alle diskvalifikationer  
D) Diskvalifikationer for særlig farlig eller særlig upassende usportslig adfærd indenfor de 

sidste 30 sekunder af kampen, hvis forseelsen begås for at forhindre modspillerne i at skabe en 
oplagt målchance 

E) Diskvalifikation for særlig usportslig optræden  
F) Alle progressive bestrafninger indenfor de sidste 30 sekunder af kampen, hvis forseelsen har til 

hensigt at forhindre modstanderne i at opnå en oplagt målchance 

17.6) Hvem har rettigheder til at henvende sig til dommerne under kampen?  

A) Alle spillere 
B) Alle officials 
C) Holdofficial A 
D) Anføreren 

17.7) Dommerne har forskellig opfattelse af, hvor lang tid der er tilbage af kampen. Mållinjedommeren, der  
er den førstnævnte dommer, mener, at der er 50 sekunder tilbage af kampen, mens banedommeren  
mener, at der er 42 sekunder tilbage af kampen. Hvad er den korrekte kendelse? 
 

A) Den længste restspilletid – 50 sekunder  
B) Førstnævnte dommer bestemmer – 50 sekunder 
C) Banedommeren bestemmer – 42 sekunder 
D) Dommerne træffer en fælles beslutning 

17.8) Hvilken dommer bliver banedommer og hvilken dommer bliver måldommer ved kampstart?  

A) Førstnævnte dommer bliver banedommer  
B) Førstnævnte dommer bliver måldommer  
C) Dommerne foretager lodtrækning for at beslutte placering  
D) Dommerne kan frit vælge deres placering   



 

17.9) Dommerne fløjter efter et sammenstød mellem to spillere. Banedommeren markerer angriberfejl, 
men mållinjedommeren markerer forsvarsfejl. Hvad er den korrekte kendelse? 

A) Mållinjedommerens beslutning er korrekt  
B) Banedommerens beslutning er korrekt  
C) Dommerne træffer en fælles beslutning  
D) Time Out er obligatorisk  
E) Time Out er kun nødvendig, hvis beslutningen går imod det angribende hold  
F) Time Out er ikke obligatorisk, hvis dommerne bruger elektronisk udstyr i deres kommunikation 

Regel 18  

18.1) Hvordan beskriver spillereglerne opgavefordelingen mellem tidtager og sekretær?  

A) Kontrol af ind- og udskiftninger håndteres alene af tidtageren. 
B) Generelt er det kun tidtageren, der skal afbryde kampen, hvis det bliver nødvendigt 
C) Sekretæren skal fløjte, hvis han observerer en spiller gå for tidligt på banen ved udskiftning  
D) Hvis der ikke er et officielt tidtagningsanlæg, skal tidtageren informere holdene om, hvor lang tid 

der er spillet, og hvor lang tid der resterer.  
E) At tælle angreb, efter en skadet spiller har modtaget behandling og skal forlade banen, er en fælles 

opgave for tidtager og sekretær 

18.2) HVID 5 har en oplagt målchance. Holdofficial A fra HVIDT hold fornærmer tidtageren. Tidtageren 
fløjter i samme øjeblik HVID 5 skal til at afslutte. Forseelsen fra Holdofficial A fra HVIDT hold er kun 
bemærket af tidtageren. Hvad er den korrekte kendelse?  

A) Frikast SORT hold  
B) Progressiv bestrafning til Holdofficial A fra HVIDT hold  
C) Frikast HVIDT hold  
D) Straffekast HVIDT hold  
E) Skriftligt indberetning 

18.3) Holdofficial A fra HVIDT hold fornærmer sekretæren, uden at det bliver opdaget af hverken dommere 
eller observatør. Ved næste spilstop informerer sekretæren dommerne om episoden. Hvad er den korrekte 
kendelse? 

A) Diskvalifikation til Holdofficial A fra HVIDT hold og skriftlig indberetning (rødt og blåt kort vises af 
dommerne) 

B) 2 minutters udvisning til Holdofficial A fra HVIDT hold  
C) Skriftlig indberetning  
D) Advarsel til Holdofficial A fra HVIDT hold  
E) Personlig bestrafning er IKKE mulig  



 

18.4) HVIDT hold er i boldbesiddelse ved SORT holds frikastlinje. Observatøren afbryder kampen og 
forklarer dommerne, at Holdofficial A fra SORT hold har fornærmet ham. Hvad er den korrekte kendelse?  

A) Henstilling til Holdofficial A fra SORT hold og skriftlig indberetning  
B) Diskvalifikation til Holdofficial A fra SORT hold og skriftlig indberetning (rødt og blåt kort vises af 

dommerne)  
C) Kampen genoptages med et frikast til HVIDT ud for SORT holds udskiftningsområde  
D) Kampen genoptages med et frikast til HVIDT hold ved SORT holds frikastlinje 

18.5) HVIDT hold er i boldbesiddelse ved SORT holds frikastlinje. Tidtageren afbryder kampen og forklarer 
til dommerne, at Holdofficial A fra HVIDT hold har fornærmet ham. Situationen er kun blevet observeret af 
tidtageren. Hvad er den korrekte kendelse?  

A) Skriftlig indberetning  
B) 2 minutters udvisning til Holdofficial A fra HVIDT hold og skriftlig indberetning  
C) Kampen genoptages med et frikast til SORT hold ved HVIDT holds udskiftningsområde  
D) Kampen genoptages med et frikast til HVIDT hold ved SORT holds frikastlinje 

18.6) Under kampen bevæger Holdofficial A fra HVIDT hold sig gentagne gange hen til tidtagerbordet 
hvorfra han coacher sit hold. I forbindelse med dette protesterer han over en dommerkendelse. På grund 
af larmen i hallen, kan dommerne ikke høre disse protester. 
Hvad er den korrekte kendelse?  

A) Tidtageren afbryder straks kampen og informerer dommerne om Holdofficial A’s opførsel  
B) Tidtageren afventer næste spilafbrydelse for at informere dommerne om Holdofficial A’s opførsel  
C) Progressiv bestrafning til Holdofficial A HVIDT hold  
D) Bestrafning er ikke mulig  

18.7) Hvornår skal tidtager eller sekretær informere dommerne, hvis der har været et regelbrud i 
udskiftningsområdet, der ikke er blevet opdaget af dommerne?  

A) Omgående 
B) Ved næste spilstop 

18.8) Hvis observatøren afbryder kampen på grund af en forseelse fra HVIDT hold, skal spillet så 
genoptages med boldbesiddelse til SORT hold?  

A) Ja 
B) Nej  



 

Regler for udskiftningsområdet  

SAR1) Hvad er den korrekte afstand fra midterlinjen til starten af udskiftningsbænkene?  

A) 1 meter  
B) 2 meter  
C) 3 meter  
D) 3,5 meter  

SAR2) Holdofficial A fra HVIDT hold har allerede modtaget en advarsel på bænken. Nu forlader han 
udskiftningsområdet og sætter sig på tilskuerpladserne. Fra denne position fortsætter han sine protester 
over dommernes kendelser. Hvad er den korrekte kendelse?  

A) Ingen kendelse mulig 
B) 2 minutters udvisning til Holdofficial A fra HVIDT hold  
C) Diskvalifikation til Holdofficial A fra HVIDT hold (rødt kort vises af dommerne)  
D) Diskvalifikation til Holdofficial A fra HVIDT hold med skriftlig indberetning (rødt og blåt kort vises af 

dommerne) 
E) HVIDT hold bliver reduceret med en spiller på banen i 2 minutter 


