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Avbytarlinje

Linjer på spelplanen (Regel 1, reglemente rörande avbytarområdet, sektion 1)

Begränsningslinjen för ‘coaching zonen’ tillhandahålls som information. 
Denna linje är 50 cm lång och dras på ett avstånd av 350 cm (utanför 
spelplanen, parallellt med mittlinjen). Den börjar på ett avstånd av 30 cm 
från utsidan av sidlinjen (rekommenderade dimensioner).

Säkerhetsanordning för målställning (regel 1:2)

Målen måste vara ordentligt fastsatta i golvet eller väggen bakom eller 
utrustat med en säkerhetsanordning för att förhindra att det välter.
Denna nya bestämmelse är framtagen för att undvika olyckor.

Skadad målvakt i samband med frikast (regel 2:5)

Om målvakten blir skadad i samband med frikast efter slutsignal får 
försvarande lag byta målvakt. Detta undantag gäller inte försvarande 
utespelare.

Frikast eller 7-meterskast efter slutsignal (regel 2:6, 8:10 c)

Vid förseelser eller osportsligt uppträdande av försvarande spelare under 
utförande av frikast eller 7-meterskast efter slutsignal så måste dessa 
försvarare bli personligt bestraffade i enlighet med regel 16:3, 16:6 eller 
16:9. Kastet måste tas om (regel 15:9, tredje stycket). Regel 8:10c är inte 
tillämplig i sådana fall.

Lag-timeout (regel 2:10, klarläggande 3)

De sista fem minuterna av speltiden börjar när klockan visar 55:00 eller 
05:00.

Användande av reservboll (regel 3:3)

IHF, kontinentala- och nationella förbund, har rätt att tillåta användande 
av reservbollar som inte är placerade vid tidtagarbordet. Användandet av 
reservboll beslutas av domarna i enlighet med regel 3:4

Mittlinje

Avbytare samt 
Utvisade spelare 
och max 4 ledare

Avbytare samt
Utvisade spelare 
och max 4 ledare

Bord för tidtagare
sekreterare/delegat
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Byte av spelare och ledare (Regel 4:1 – 4:2) 
 

Under förutsättning att ett lag inte överskridit det maximala antalet 
spelare (regel 4:1) eller ledare (regel 4:2) så är det tillåtet: 
 att registrera någon som ledare som ursprungligen var registrerad 

som spelare
 att registrera någon som spelare som ursprungligen var registrerad 

som ledare Det maximala antalet spelare respektive ledare får inte 
överskridas.

 
Spelarens eller ledarens ursprungliga funktion ska tas bort i 
matchprotokollet. Det är inte tillåtet att ersätta en spelares eller ledares 
ursprungliga funktion som sedan har tagits bort. Vidare är det inte tillåtet 
att ta bort en deltagare i en funktion i syfte att göra ett byte i 
överensstämmelse med det maximala antalet som ät tillåtet. 
Det är inte tillåtet att registrera en person både som spelare som ledare. 

 
IHF, kontinentförbunden och nationella förbund har rätt att anta 
avvikande regler inom deras ansvarsområde. 

 
Personliga bestraffningar följer med personen - inte funktionen. Dock ska 
hänsyn tas till funktion, t ex spelare A5 byter till ledare. A5 har en 
varning. Varningen kvarstår på spelaren. Om ledarna inte tidigare fått 
varning så kan alla ledare utom A5 fortfarande få en varning. A5 får dock 
2 min om han gör sig skyldig till osportsligt uppträdande som ledare. 

 
Byte av spelare (regel 4:4) 

 
Spelare ska alltid lämna och beträda spelplanen över deras egen 
avbytarlinje. Skadade spelare som lämnar spelplanen när speltiden är 
avbruten är undantagna. 

Dessa spelare får inte tvingas att lämna spelplanen över avbytarlinjen när 
det är uppenbart att de behöver medicinsk behandling i avbytarområdet 
eller i omklädningsrummet. Vidare bör domarna i syfte att minimera 
avbrottet tillåta spelaren som byts in att beträda spelplanen innan den 
skadade spelaren har lämnat den. 

 
Tillkommande spelare (regel 4:6, första stycket) 

 
Om en tillkommande spelare beträder spelplanen utan att byte görs ska 
spelaren utvisas. 

Om den skyldige spelaren inte kan identifieras ska följande åtgärder 
vidtas: 

 
 Delegaten eller domarna ber den lagansvarige att peka ut den skyldige 

spelaren.
 Den utpekade spelaren får en utvisning som personlig bestraffning.
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 För den händelse att den lagansvarige vägrar att peka ut den skyldige 
spelaren så ska delegaten eller domarna peka ut en spelare. Den 
utpekade spelaren får en utvisning som personlig bestraffning.

Observera: 
 Endast spelare som fanns på spelplanen vid tiden för spelavbrottet 

kan pekas ut som den skyldige spelaren.
 Om den skyldige spelaren får sin tredje utvisning ska han 

diskvalificeras i enlighet med regel 16:6d.
 

Spelare som inträder med fel färg eller numer (regel 4:7, 4:8) 
 

En förseelse mot reglerna 4:7 och 4:8 ska inte leda till förlust av 
bollinnehav. Det ska bara leda till ett avbrott I spelet för att spelaren ska 
kunna korrigera misstaget och spelet återupptas med ett kast för det lag 
som var i besittning av bollen. 

 
Teknisk utrustning i avbytarområdet 

 
IHF, kontinentala- och nationella förbund har rätt att tillåta teknisk 
utrustning I avbytarområdet. Utrustningen måste användas på ett rättvist 
sätt och innefattar inte utrustning för kommunikation med 
diskvalificerade ledare eller spelare. 

Förbjudna föremål, hjälmar, ansikts- och knäskydd (regel 4:9) 
 

Alla typer och storlekar av ansiktsmasker och hjälmar är förbjudna. Inte 
bara heltäckande masker utan också masker som täcker delar av ansiktet 
är förbjudna. 

När det gäller knäskydd så är det inte tillåtet att bära metalldelar. Föremål 
av plast måste vara vadderade 

När det gäller fotledsskydd så måste alla hårda delar gjorda av metall eller 
plast vara täckta. 

Armbågsskydd är endast tillåtna om de är gjorda av mjukt material. 

Förbund och domare får inte tillåta några undantag. Om en lagansvarig 
vänder sig till en delegat eller domare med frågor ska dessa fatta ett beslut 
baserat på föreskrifterna i regel 4:9 och riktlinjerna. I detta sammanhang 
är ”ofarlig” och ger ”ingen otillbörlig fördel” de viktigaste principerna. 
Detta beslut har tagits i samråd med IHF:s medicinska kommitté. För 
ytterligare vägledning (rekommenderade åtgärder för domare och 
tekniska delegater), se bilaga 1 och bilaga 2. 

Klister (regel 4:9) 
 

Det är tillåtet att använda klister. Det är tillåtet att ha klister på skorna. 
Detta innebär ingen risk för motståndarens hälsa 
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Det är dock inte tillåtet att ha klister på handens ovansida eller på 
handleden. Detta kan skada motståndarens hälsa eftersom klister kan 
hamna i ögonen eller ansiktet. I enlighet med regel 4:9 är detta inte 
tillåtet. Nationella förbund har rätt att anta ytterligare bestämmelser 
inom sitt område. 

 
Hjälpa skadade spelare (regel 4:11) 

 
Om flera spelare blivit skadade vid samma tillfällen, t.ex. vid en kollision, 
kan domarna och delegaten ge tillåtelse för ytterligare deltagarberättigade 
personer, maximalt två per skadad spelare, att beträda spelplanen för att 
hjälpa de skadade spelarna. Dessutom ser domare och delegat till att 
medicinsk personal kan komma in på spelplanen. 

 
Skadad målvakt (regel 6:8) 

 
Målvakten träffas av en boll i spel och kan därefter inte agera. Generellt 
måste skyddande av målvakten prioriteras i sådana här fall. När det gäller 
återstartande av spelet är olika situationer möjliga: 

a) Bollen passerar sidlinjen, yttre mållinjen, eller ligger eller rulla inne i 
målgården. Korrekt tillämpning av reglerna: Omedelbart spelavbrott, 
inkast eller målvaktskast utifrån ovanstående situationer ska 
användas för återstartande av spelet. 

 
b) Domarna avbröt spelet innan bollen passerade sidlinjen eller yttre 

mållinjen, eller innan bollen låg eller rullade i målgården. Korrekt 
tillämpning av reglerna: Återstarta spelet med det kast som motsvarar 
situationen. 

 
c) Bollen är i luften över målgården. Korrekt tillämpning av reglerna: 

Vänta en eller två sekunder tills ett lag får besittning av bollen, avbryt 
matchen och återstarta genom frikast för det lag som är i besittning av 
bollen 

d) Domaren blåser i ett moment då bollen fortfarande är i luften. Korrekt 
tillämpning av reglerna: Återstarta spelet med ett frikast för det lag 
som senast var i besittning av bollen. 

 
e) Bollen studsar från målvakten, som inte kan agera, tillbaka till en 

anfallande spelare. 
 

Korrekt tillämpning av reglerna: Avbryt spelet omedelbart; återstarta 
spelet med ett frikast för det lag som var i besittning av bollen. 

Observera: 
I sådana situationer är 7-meterskast aldrig en möjlighet. Domarna 
avbröt matchen avsiktligt för att skydda målvakten. Därför är det inte 
fråga om en “oberättigad avblåsning” enligt regel 14:1 b. 
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Steg, påbörja dribbling (regel 7:3) 
 

Att sätta ned din fot för första gången efter att ha fått bollen under ett hopp är 
enligt regel 7:3 c inte att betrakta som ett steg (nollsteg). ”Mottagande av boll” 
betyder dock mottagande av passning. Dribbla och fånga bollen i luften under 
ett hopp betraktas inte som ”bollmottagande” i enlighet med regeln. Att sätta 
ned din fot efter att en dribbling påbörjats är därför utan undantag att betrakta 
som ett steg. 

Räkna antalet passningar efter förvarningssignalen (7:11) Se guide i bilaga 3. 

Diskvalifikation av målvakten 

Detta gäller när målvakten kommer från målgården eller från en liknande 
position utanför målgården och orsakar en frontal kollision med en 
motståndare. Det gäller inte när: 

 
a) målvakten springer I samma riktning som en motståndare, t.ex. efter 

att ha återinträtt på spelplanen från avbytarområdet. 
b) anfallaren springer efter bollen och bollen befinner sig emellan 

anfallaren och målvakten. 
 

I sådana situationer tar domarna beslut som grundar sig på deras 
bedömning av situationen. 

 
Ingripande av tillkommande spelare eller ledare (regel 8:5, 8:6, 8:9, 8:10b) 

 
I situationer där tillkommande spelare eller ledare ingriper avgörs beslut 
om 
bestraffning och fortsättning av spelet av följande kriterier: 
 Spelare eller ledare
 Omintetgöra en klar målchans

Utifrån de nämnda kriterierna kan följande situationer inträffa: 
 

a) En tillkommande spelare som inte gjort ett byte befinner sig på 
spelplanen. Korrekt tillämpning av reglerna: 7-meterskast, 
diskvalifikation med skriftlig rapport. 

 
b) Felaktigt byte: Tidtagaren/delegaten blåser vid en klar målchans. 

Korrekt tillämpning av reglerna: 7-meterskast, utvisning. 
 

c) En ledare kommer in på spelplanen vid en klar målchans. Korrekt 
tillämpning av reglerna: 7-meterskast, diskvalifikation med skriftlig 
rapport. 

 
d) Som under c), men ingen klar målchans. Korrekt tillämpning av 

reglerna: frikast, progressiv bestraffning. 
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Ytterligare åtgärder efter en diskvalifikation som ska rapporteras skriftligt (regel 8:6, 
8:10a, b) 

 
Kriterierna för den högsta bestraffningsnivån är definierad i regel 8:6 (för 
otillåtet agerande) och 8:10 (för osportsligt uppträdande); se också regel 
8:3 sektion 2. 

Eftersom konsekvenserna av bestraffning enligt regel 8:6 och 8:10, under 
matchen, inte skiljer sig ifrån bestraffning enligt regel 8:5 och 8:9 
(diskvalifikation som inte ska rapporteras skriftligt) så har IHF lagt till 
följande kompletterande föreskrifter rörande vidare åtgärder: 
“... de måste lämna in en skriftlig rapport efter matchen så att de 
ansvariga instanserna kan ta ett beslut om vidare åtgärder.” 

Denna kompletterande föreskrift utgör principen för ansvarig instans att 
besluta om vidare åtgärder. Ordalydelsen i regeln ”…har möjlighet att” ska 
inte tolkas som en bestämmanderätt för ansvarig instans att besluta om 
vidare åtgärder ska vidtas eller inte. Detta skulle innebära en ändring av 
de fakta som domarna utgått ifrån. Varje behov av utökning av den 
bestraffning som diskvalifikationen kan innebära skulle inte bli 
rapporterad som IHF avsett, och gäller därför inte längre. 

Kriterier för diskvalifikation som inte ska/ska rapporteras skriftligt (regel 8:5, 
8:6) 

De följande kriterierna hjälper till att skilja på regel 8:5 och regel 8:6: 
 

a) Hur definieras ‘särskilt hänsynslöst’? 
• överfall eller överfallsliknande agerande 

• hänsynslöst eller oansvarigt agerande som inte på något sätt är 
relaterat till spelsituationen 

• vårdslösa slag 

• illvilligt agerande 

b) Hur definieras ‘särskilt farligt’? 
• agerande mot en oskyddad motståndare 

• extremt riskfyllda och allvarliga ageranden som utsätter 
motståndarens hälsa för fara 

c) Hur definieras ‘avsiktligt agerande’? 
• avsiktligt och illvilligt agerande 

• avsiktligt agerande mot motståndarens kropp endast i syfte att 
förstöra dennes agerande 

d) Hur definieras ”illvilligt agerande”? 

• lömskt och dolt agerande mot en oförberedd motståndare 

e) Hur definieras ”utan på något sätt relaterat till spelsituationen”? 

• Ageranden utförda långt ifrån bollförande spelare; ageranden som 
inte har med spelet att göra 
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Utespelare som beträder målgården (8:7f ) 
 

Om ett lag spelar utan målvakt och förlorar bollinnehavet så ska en 
utspelare som beträder egen målgård för att vinna fördel bestraffas 
progressivt 

Spotta (regel 8:9, 8:10a) 
 

Att spotta på någon ska betraktas som ett överfallsliknande agerande och 
ska bestraffas i enlighet med 8:10a (diskvalifikation som ska rapporteras 
skriftligt). Den skillnad mellan ett ‘lyckat spottande’ (bestraffning enligt 
regel 8:10) och ‘misslyckat spottande’ (försök, bestraffning enligt regel 
8:9), som tidigare införts förblir oförändrad. 

Sista 30 sekunderna (regel 8:10c, 8:10d) 
 

De sista 30 sekunderna av matchen inträffar under ordinarie speltid 
(slutet av andra halvlek) liksom vid slutet av andra halvlek i 
förlängningarna. De sista 30 sekunderna börjar när klockan visar 59 
minuter 30 sekunder (eller 69:30, 79:30) eller 0 minuter 30 sekunder. 

 
Inte respektera avstånd (regel 8:10c) 

 
“Att inte respektera avstånd” leder till diskvalifikation + 7-meterskast om 
ett kast under de sista 30 sekunderna av matchen (!) av den orsaken inte 
kan utföras. 

Regeln är tillämplig om förseelsen begås under de sista 30 sekunderna 
eller samtidigt som slutsignalen går (se regel 2:4, första stycket). I det här 
fallet ska domarna fatta beslut baserat på deras bedömning av sakfrågan 
(regel 17:11). 

Om matchen under de sista 30 sekunderna avbryts beroende på händelse 
som inte är relaterad till förberedande, eller utförande, av ett kast (till 
exempel felaktigt byte, osportsligt uppträdande i avbytarområdet) så ska 
regel 8:10c tillämpas. 

Om kastet exempelvis utförs men blockeras av en spelare som står för 
nära och aktivt förstör kastets resultat eller stör kastaren under 
utförandet, så ska regel 8:10 c tillämpas också i denna situation 

Om en spelare står mindre än tre meter från kastaren men utan att aktivt 
störa utförandet så ska ingen bestraffning ges. Om spelaren som står för 
nära och aktivt använder denna position för att blockera skottet eller 
bryta passningen från kastaren så gäller också 8:10c. 

 
Diskvalifikation under de sista 30 sekunderna (regel 8:10d) 

 
Vid diskvalifikation av en försvarande spelare enligt regel 8:5 och 8:6 
under de sista 30 sekunderna av matchen, leder endast förseelser enligt 
regel 8:6 (IHFs kommentar) till en diskvalifikation som ska rapporteras 
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skriftligt + 7-meterskast. Förseelser av en försvarande spelare enligt regel 
8:5 under de sista sekunderna av matchen leder till en diskvalifikation 
som inte ska rapporteras skriftligt + 7-meterskast. 

 
Vinna fördel under de sista 30 sekunderna (8:10d, sista stycket) 

 
Domarna avbryter matchen och dömer 7-meterskast senast när spelaren 
som tar en passning inte gör mål eller passar vidare bollen 

Regel 8:10d är tillämplig om förseelsen sker under speltiden eller 
samtidigt som slutsignalen (se regel 2:4, första paragrafen). I det här 
fallet fattar domarna ett beslut baserat på deras observation av fakta 
(regel 17:11). 

En diskvalifikation av målvakten (lämnar målgården) enligt regel 8:5 
(IHFs kommentar) leder till 7-meterskast under de sista 30 sekunderna 
av matchen om förutsättningarna i regel 8:5, sista paragrafen, är 
uppfyllda eller en förseelse enligt 8:6 begås. 

Användande av video (regel 9:2) 

När ett beslut om mål eller inte mål ska tas efter användande av 
videoutrustning så förlängs möjligheten att underkänna ett mål, som 
enligt regel 9:2 annars är det påföljande avkastet, till att vara möjligt fram 
till nästa byte av bollinnehav. För mer detaljerade anvisningar, se 
bestämmelserna rörande användande av videoutrustning. 

 
Utförande av inkast (regel 11:4) 

 
Ett inkast utförs som ett direkt kast, som passerar sidlinjen, i riktning mot 
spelplanen. 

 
Utförande av kast (regel 15) 

 
Regel 15:7, tredje stycket, och regel 15:8, innehåller exempel på möjliga 
felaktigheter 
vid utförande av kast. Dribbla och lägga ned bollen på golvet (innan man 
tar upp den igen) är en regelförseelse liksom att låta bollen vara i kontakt 
med golvet vid utförande av kastet (undantag: målvaktskast). 

I det här fallet ska felaktigheter också hanteras i enlighet med 
föreskrifterna i regel 15:7 och 15:8 (korrigering eller bestraffning). 

 
Diskvalificerad spelare/ledare (regel 16:8) 

 
Diskvalificerad spelare och ledare måste omedelbart lämna planen och 
avbytarområdet och får inte ha någon kontakt med sitt lag därefter. 

 
Om domarna uppmärksammar ytterligare förseelser av en diskvalificerad 
spelare eller ledare efter det att matchen återstartats måste det 
rapporteras skriftligen. 
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Bilaga 1 

 
 
 

Det är dock inte möjligt att ge ytterligare bestraffningar till den berörde 
spelaren eller ledaren under matchen, deras beteende får inte leda till 
ytterligare reducering av antalet spelare på planen. Detta gäller även om 
en diskvalificerad spelare beträder planen. 

 
Extremt osportsligt uppträdande efter diskvalifikation (regel 16:9 d) 

 
Om en spelare, efter att ha blivit diskvalificerad, gör sig skyldig till 
extremt osportsligt uppträdande enligt regel 16:9 d, så ska spelaren 
bestraffas med en ytterligare diskvalifikation med skriftlig rapport och 
hans lag reduceras med en spelare i 4 minuter. 

 
Åskådare som beter sig på ett sätt som utsätter spelare för fara (regel 17:12) 

 
Regel 17:12 ska också tillämpas om åskådare beter sig på ett sätt som 
utsätter spelare för fara, till exempel genom att använda laserpekare eller 
att kasta in olika typer av föremål. I sådant fall ska följande åtgärder 
vidtas: 

 om så krävs; matchen avbryts omedelbart och återupptas inte; 
 åskådarna ombeds att sluta störa matchen 
 om så krävs; åskådare flyttas från aktuell läktare och matchen 

återstartas inte förrän de aktuella åskådarna har lämnat hallen; 
hemmalaget ombeds att vidta ytterligare säkerhetsåtgärder; - skriftlig 
rapport. 

Om matchen redan har avbrutits när oegentligheten upptäcks så är regel 
13:3 (analogt) tillämplig. Om matchen avbryts vid en klar målchans är 
regel 14:1 c tillämplig. I alla andra fall ska frikast ges till det lag som var i 
besittning av bollen, från den plats där bollen befann sig vid spelavbrottet. 

Bilagor: 
1) Rekommenderade åtgärder för domare och tekniska delegater 

rörande förbudet mot ansiktsmask eller andra otillåtna föremål (regel 
4:9) 

2) Tillåten och otillåten utrustning (4:9), illustrerad dokumentation 

3) Guide rörande "4 passningar” 
 

Bilaga 1 

Kompletterande råd rörande förbudet mot ansiktsmask och andra otillåtna föremål 
(regel 4:9 ) 

 
IHFs domarkommitté (IHF-PRC) får regelbundet önskemål om uttalande och 
även förfrågan om undantag rörande olika typer av ansiktsmasker trots att de 
noteringar som finns i Riktlinjer och tolkningar uttryckligen visar att 
användande av ansiktsmask är totalt förbjudet. 

Generellt sett är det huvudsakliga argumentet hos frågeställarna, eller de som 
söker undantag, att den aktuella ansiktsmasken, vanligtvis styrkt med 
fotodokumentation, inte utgör någon risk för spelarnas hälsa. IHFs medicinska 
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Bilaga 2 

 
 

kommittee inbegriper dock alla typer och storlekar av ansiktsmasker i deras 
rekommendation om ett totalt förbud av sådan utrustning. Därmed finns det 
inte något utrymme för tolkning även om ansiktsmasken inte utgör någon fara. 

 
Ändå rapporteras det då och då om att klubbar eller spelare refererar till den 
påstådda icke-existerande faran för andra och med detta trotsar det angivna 
förbudet mot ansiktsmasker och på det viset orsakar problem för domare och 
tekniska delegater att fatta beslut i den aktuella matchen. 

 
Med anledning av det ovannämnda släpper IHF-PRC härmed följande 
rekommendationer inklusive den bifogade översikten för domare och tidtagare 
och tekniska delegater att använda i syfte att följa de föreskrifter som anges i 
regel 4:9 och 17:3, andra stycket, och de uttalanden som finns i Riktlinjer och 
tolkningar. 

En spelare som bär ansiktsmask tänker delta i matchen! 
 

Bilaga 2 
Kompletterande anvisningar rörande ansiktsmask och andra föremål som inte är 
tillåtna (regel 4:9) 

 
 
 

Hjälm Inte tillåtet Alla former av hjälm 

Ansiktsmask Inte tillåtet Även mask som skyddar del av ansiktet 

Nässkydd Tillåtet Tejp, mjukt material 

Hårband Tillåtet Elastiskt material 

Huvudscarf Tillåtet Elastiskt material 

Kaptensbindel Tillåtet På överarmen, ca 5 cm och enfärgat 

Armbågsskydd Tillåtet Mjukt material, tunt, kort 

Vristskydd Tillåtet Mjukt material, tunt, kort 

Fingerband Inte tillåtet  

Handskar Inte tillåtet  

Knäskydd Tillåtet Mjukt material, inga metalldelar 

Ankel-/Vristskydd Tillåtet Hårda delar måste täckas över 

T-shirt för utespelare 
som agerar målvakt 

 
Tillåtet 

 
Samma tröjfärg som målvakten 

Följande reglemente är bindande regler vid arrangemang som organiseras av IHF 
och kontinentförbunden. 

 
 

De kan också användas som rekommendationer för matcher på alla nivåer. 
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Långärmad undertröja Tillåtet Samma färg som speltröjan, tunnt material 

T-shirt för utespelare 
som agerar målvakt 

 
 

Tillåtet 

Samma färg som målvaktströjan, hål för 
siffra fram och bak, hålet ska vara täckt med 
ett transparent material 

Korta underbyxor Tillåtet  

Långa underbyxor Inte tillåtet  

Långbyxor Inte tillåtet Undantag för målvakt 

Sockor  Samma färg och längd 
 

Klädsel för ledare 

 Skall vara civil- eller sportklädsel och färgen 
ska skilja sig från motståndarlagets 
utespelartröjor. 
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Exempel 
 

Utrustning 
(För detaljer, se listan) 

Tillåtet Inte tillåtet 

 
 
 

Hjälm 

 
 

 

 
 

Ansiktsmask/ 
Nässkydd 

 

 

 

 

 
 
 
Hårband 

 

 

 

 

 
 
 
Huvudbonad/ 
scarf 

 

 

 

 

 
 
Kaptensbindel 

 

 

 

 

 
 
Armbågsskydd 
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Fingerband 

  

 

 
 

Knäskydd 

 

 

 

 
 
 

Ankelskydd 

 

 

 

 

 
Vid arrangemang organiserade av IHF eller kontinentförbund 

 

Långärmad 
undertröja 

 

 

 

 

 
Tröja för 
utespelare 
som agerar 
som målvakt 

 

 

 

 

 
Korta 
underställs- 
byxor 

 

 

 

 

 

Sockar/ 
strumpor 
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Bilaga 3 - Guide till passivt spel 
 
 

 
Guide rörande förändringar av reglerna om passivt spel 

 
Räknas detta som passning? (situationer före utförandet av det fjärde passet) 

 
Ex 

Händelse 
anfallare 1 

 
Händelse försvarare Händelse 

anfallare 2 
Hur spelet 
fortsätter 

 
Beslut 

 
1 Pass till 

lagkamrat 

 

Ingen kontakt med 
bollen 

 
Får bollen under kontroll 

 
Spela vidare 

 

Räknas som 
passning 

 
2 Pass till 

lagkamrat 

 
Berör bollen 

 
Får bollen under kontroll 

 
Spela vidare 

 

Räknas som 
passning 

 
3 Pass till 

lagkamrat 

Berör/blockerar bollen; 
bollen går tillbaka till 
anfallare 1 

 
Ingen bollkontakt 

 
Spela vidare 

 
Räknas som 
passning 

 
4 Pass till 

lagkamrat 

Styr bollen ut över 
sidlinjen eller yttre 
mållinjen 

 
Ingen bollkontakt 

 
Inkast 
anfallande lag 

 
Räknas inte som 
passning 

 
5 Pass till 

lagkamrat 

 

Ojusthet mot anfallande 
1 vid passning 

 

Kan inte få bollen under 
kontroll 

 

Frikast 
anfallande lag 

 

Räknas inte som 
passning 

 
6 Pass till 

lagkamrat 

 

Ojusthet mot anfallare 
2 

 

Kan inte få bollen under 
kontroll 

 

Frikast 
anfallande lag 

 

Räknas inte som 
passning 

 
7 

 
Skott mot mål 

 

Målvakt räddar/skott i 
målställningen 

 

Anfallare får bollen 
under kontroll igen 

 
Spela vidare 

 

Förvarnings-tecknet 
gäller inte längre 

 
8 

 
Skott mot mål 

 

Målvakt räddar/skott i 
målställningen 

 
Bollen passerar sidlinjen 

 

Inkast 
anfallande lag 

 

Förvarnings-tecknet 
gäller inte längre 

 
9 

 
Skott mot mål 

 
Inget agerande 

 
Inget agerande 

 
Mål, avkast 

 
Anfallet avslutat 

 
10 

 
Skott mot mål 

 

Målvakten får bollen 
under kontroll 

 
Inget agerande 

 
Målvaktskast 

 

Bollförlust/anfallet är 
avslutat 

 
11 

 
Skott mot mål 

 

Målvakt räddar/skott i 
målställningen 

 

Målvaktens lagkamrat 
får bollen under kontroll 

 
Spela vidare 

 

Bollförlust/anfallet är 
avslutat 

 
 

12 

 
 

Skott mot mål 

Försvarare täcker bollen 
som passerar över 
sidlinjen eller yttre 
mållinjen 

 
 

Inget agerande 

 
Inkast 
anfallande lag 

 
Räknas inte som 
passning 

 
13 

 
Skott mot mål 

 

Försvarare täcker 
bollen 

 
Får bollen under kontroll 

 
Spela vidare 

 

Räknas som 
passning 

 
14 

 
Skott mot mål 

 

Försvarare täcker 
bollen 

 

Anfallare 1 får bollen 
under kontroll igen 

 
Spela vidare 

 

Räknas som 
passning 

 
15 

 
Skott mot mål 

 
Inget agerande 

 
Får bollen under kontroll 

 
Spela vidare 

 

Räknas som 
passning 
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Guide rörande förändringar av reglerna om passivt spel 

 
Situationer efter utförandet av det fjärde passet. 

 
 
Ex 

Händelse 
anfallare 1 
efter det 
fjärde 
passet 

 
Händelse 
försvarare 

 
Händelse 
anfallare 2 

 
Hur 
spelet 
fortsätter 

 
 

Beslut 

 
1 Skott mot 

mål 

 
Ingen kontakt 
med bollen 

 
Får bollen under 
kontroll 

Frikast 
försvarande 
lag 

 
Passivt spel 

 
2 Skott mot 

mål 

 
Försvararen 
rör bollen 

 
Får bollen under 
kontroll 

Spela 
vidare 

Ytterligare en 
passning 
tillåten 

 
3 Skott mot 

mål 

 
Försvararen 
täcker bollen 

Anfallaren får 
bollen under 
kontroll 

Spela 
vidare 

Ytterligare en 
passning 
tillåten 

 
4 Skott mot 

mål 

 
Försvararen 
täcker bollen 

Anfallare 1 får 
bollen under 
kontroll 

Spela 
vidare 

Ytterligare en 
passning 
tillåten 

 
 

5 

 

 
Skott mot 
mål 

Försvarare 
täcker bollen 
som passerar 
över sidlinjen 
eller yttre 
mållinjen 

 

 
Inget 
agerande 

 

Inkast 
anfallande 
lag 

 

Ytterligare en 
passning 
tillåten 

 
6 Skott mot 

mål 

Regelförseelse 
mot anfallare 1 
under passning 

 
Ingen kontakt 
med bollen 

Frikast 
anfallande 
lag 

Ytterligare en 
passning 
tillåten 

 

7 

 
Skott mot 
mål 

Målvakt 
räddar/skott i 
målställningen 

Anfallande lag 
får bollen under 
kontroll igen 

 
Spela 
vidare 

Förvarnings- 
tecken gäller inte 
längre 

 
8 Skott mot 

mål 
Målvakt 
räddar/skott i 
målställningen 

 
Bollen passerar 
sidlinjen 

Inkast 
anfallande 
lag 

Förvarnings- 
tecken gäller inte 
längre 

 
9 Skott mot 

mål 

 
Inget agerande Inget 

Agerande 

 
Mål Anfallet 

avslutat 

 
10 Skott mot 

mål 
Målvakten får 
bollen under 
kontroll 

Inget 
agerande 

Målvaktska 
st 

Bollförlust/ 
anfallet är 
avslutat 

 
11 Skott mot 

mål 
Målvakt 
räddar/skott i 
målställning 

Försvarare får 
bollen under 
kontroll 

Spela 
vidare 

 
Bollförlust/ 
anfallt är avslutat 


