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  Begeistring - Innsatsvilje - Respekt - Fair Play 
 

 

Klubber i NHF sine serier 

Norsk Topphåndball 
 

 

   

 

         Oslo, 26. august 2016 

 

 

 

Nye spilleregler gjeldende fra 1.7.2016 
IHF var dessverre 5 uker for sent ute med informasjon om nye spilleregler enn avtalt, dette 

har naturlig nok også forplantet seg i NHF. 

Regelbok og oversettelser av instruktørmateriellet var akkurat på plass til den årlige august 

felles samlingen i Tønsberg. 

Forbundsstyret i sitt møte i slutten av august tok hånd om formalitetene. 

 

I forbindelse med implementeringen av de nye reglene har det vært møter mellom Norsk 

Topphåndball, fagmiljøene, regioner og de trenere som var tilstede under Skjærgårdslekene 

2016. 

Det kan nok uttrykkes undring over selve prosessen fra IHF sin side, men reglene har 

kommet og etter sesongen 2016 / 2017 evalueres fellesskapet reglene. 

Vi må også ta med oss at noen av de ypperste trenerne i verden, sammen med ledere og 

leger, har utformet de nye tankene.  

Erfaringer etter OL er svært gode, så får vi hvordan hjemlig serie benytter seg av regelverket 

og hvilken retningen spillet utvikler seg. 

 

PP og videoklipp fra møtene i Tønsberg vil du finne på handball.no innen kort tid! 

 

 

Vedlegget som følger brevet heter Retningslinjer og presiseringer – må leses! 

 

 

Her følger noen vesentlige endringer fra regelverket eller hvordan vi ser for oss i 

hovedtrekk tingene skal fungere i praksis 

 

Kapteins båndet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

IHF er av den oppfattelse at bruk av «regnbuebånd» ikke skal være tillatt. 

NHF verdigrunnlag og integreringsprogram tilsier at forbudet ikke er aktuelt å innføre for 

spill i de nasjonale seriene/konkurranser. 

EHF vil utarbeide egne retningslinjer. 

 

 

 



4:9 Ulovlig utstyr, hjelmer, ansikt og kne beskyttelser 

Alle typer og størrelser av ansiktsmaske og hjelmer er forbudt. Ikke bare 

heldekkende maske, men også masker som delvis dekker deler av ansiktet er 

forbudt. 

 

Det er ikke tillatt å benytte knebeskyttelser som inneholder metalldeler. 

Plastikkdeler må polstres helt. 

 

Når det gjelder ankelbeskyttelse, må alle harde overflater av metall eller 

plastikk dekkes til. 

 

Albuebeskyttelse er tillatt, men bare dersom den er av mykt materiale. 

Forbund og dommere har ikke lov til å gjøre unntak fra dette. Likevel, dersom en 

lagsansvarlig henvender seg til delegat eller dommere når man er usikker, vil 

avgjørelsen basere seg på regel 4.9 og «retningslinjene». I denne sammenheng er 

«ikke farlig» og som «ikke gir noen fordel» de viktigste prinsippene.  

Denne avgjørelsen er tatt i samarbeid med IHFs Medisinske Komité. 

 

Annet utstyr 

Prosessen rundt manglende utstyr er beskrevet i vedlegget, noe er absolutt, andre mangler 

vil inngå i NHF gebyrreglement. Dommer og delegat skal ikke lete med lys og lykter etter 

feil, men der hvor det ligger helt opplagt i dagen at løse armer osv har en helt annen farge 

enn trøye og i tillegg har spillerne forskjellige farger på armene. Eller bukser under shortsen 

har ulike farger / lengde osv. Noen i hvite sokker, andre med ulike kulørte variant. Korte og 

lange om hverandre – vil bli anmerket kampkortet. 

Ingen spillere skal nektes å spille ved mangelfullt utstyr, som ikke er å betrakte som absolutt, 

skal heller ikke bestraffes – utstyr som er til fare for spiller selv og øvrige spillere er ikke 

tillatt og spiller skal ikke delta (absolutt regel) 

Norsk Topphåndball og NHF ser at lagene opptrer foran TV seere, publikum og sponsorer 

mer helhetlig enn det vi ofte har sett i tidligere sesonger. 

Riset bak speilet ligger i NHF sin gebyroversikt; 

1.gang advarsel 

2. gebyr 

3. gebyr osv 

 

Kampens siste 30 sekunder 

Forbundsstyret har besluttet å følge kampens siste spilleminutt prinsippene over til kampens 

siste 30 sekunder. Diskvalifikasjon er automatisk en kamps karantene – første obligatoriske 

kamp (E-cup er unntatt reglen) 

Har vedkommende spiller en diskvalifikasjon fra før i denne sesongen, må vedkommende 

spiller stå over to obligatoriske kamper.  

(norske særregler blir evaluert etter sesong slutt) 

 

 



Skadet spiller 

Erfaringer så langt er at dommere, spillere og ledere tilpasser seg alvorlighetsgraden, oftere 

ser man at spiller bytter selv. Dommerne er flinkere til å flyten i spillet gjennom å avvente 

time-out og tillatelse til å betre spillebanen. Der hvor det behov for øyeblikkelig inngripen er 

som tidligere. 

Nå er det opp til tidtaker og delegat å holde orden på antall ballbesittelser laget har før 

skadet spiller får delta i spillet igjen. Basert på vedkommende funksjonær subjektive tellinger 

på antall av ballkontroller. 

NTH og klubbene burde anskaffe seg en tavle / telleverk som viser antall ballbesittelser. 

 

Passivt spill 

Mot slutten av dokumentet finner du noen øvelser og tankegangen bak bedømmelse av 

passivt spill. 

Antall pasninger er basert på kampleders subjektive vurderinger. Kampleder svarer 

selvfølgelig spiller om spørsmålet på antall pasninger er nå. 

 

Bruk av utespiller istedenfor målvakt - eller bruk av utespiller med vest 

Erfaringer så langt kan det se ut som spill uten målvakt er noe som publikum setter stor pris, 

TV bilder fra Rio viser at stemningen steg med mange hakk. 

Så er det noen røster som mener at fordeler med å spille i overtall er nesten borte når man 

erstatter målvakt med utespiller. Vi får se hvordan dette utvikler seg gjennom sesongen. 

Delegat, dommere og sekretariat har fått noen flere utfordringer i forbindelsene med 

innbytte av spillere. 

 Når målet er uten målvakt er det å betrakte som en 100% scoringssjanse. 

 Ved scoring kan en utespiller fra eget lag hente ballen og ta den med seg / kaste frem 

til avkast. 

 Ved utkast må en målvakt bli byttet inn for å ta utkastet – det samme gjelder også 

hvis laget blir idømt et 7m-kast mot seg, da er det kun spiller med målvakts trøye 

som kan være i målfeltet.  

 

 

Ønsker alle som deltar i en håndball kamp lykke til med sesongen 

 

 

Med vennlig hilsen 

Norges Håndballforbund 

Ove Olsen 


