Förändringar av spelreglerna från 2016
Översikt

Baserat på observationer under de senaste åren, och särskilt som ett resultat av ett symposium
med tränare i världsklass, har följande innehållsmässiga och strukturella förändringar gjorts
inom fem områden i spelreglerna. Dessa är:

•
•
•
•
•

Målvakt som utespelare
Skadad spelare
Passivt spel
Sista 30 sekunderna
Blått kort

Den följande översikten är tematisk upplagd och inte i kronologisk ordning

Målvakt som utespelare
SHFs kommentar: Gäller i Sverige för A-ungdom och äldre.
Den nuvarande möjligheten för en målvakt att bli ersatt av en utespelare med väst är fortsatt
gällande.
Som tillägg får en sjunde utespelare byta med målvakten. I det här fallet har spelaren inte rätt
att utföra målvaktens funktion, t.ex. genom att beträda målgården för att inta målvaktens
position.
När bollen är i spel och en av de sju utespelarna beträder målgården och blockerar bollen (eller
tydligt förstör en klar målchans) döms straffkast för motståndarlaget. Dessutom bestraffas
spelaren progressivt. Han bestraffas också progressivt om laget förlorar bollinnehavet och
spelaren försöker att vinna fördel genom att beträda det egna lagets målgård.
Vid byte ska följande regler tillämpas:
Om laget som ska utföra ett målvaktskast spelar utan målvakt måste en målvakt (eller
utespelare med väst) ersätta en utespelare.
Om motståndarlaget har fått ett frikast efter slutsignalen får det försvarande laget ersätta en
utespelare med en målvakt om laget spelar utan målvakt i detta moment.
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De närmare föreskrifterna i spelreglerna har uppdaterats enligt följande:
Regel 2:5
Byte tillåtet vid utförande av frikast efter slutsignal.
Regel 4:1
Det är inte längre obligatoriskt för ett lag att spela hela matchen med en
målvakt. En utespelare med väst är fortsatt tillåten att delta.
Rekommendationer vid byte av målvakt mot utespelare.
Regel 12:2
En målvakt måste ersätta en utespelare vid utförande av målvaktskast.
Klarläggande 2e
Time-out vid byte av utespelare mot en målvakt för att utföra ett
målvaktskast.
Riktlinjer
Omedelbar progressiv bestraffning av en utespelare som beträder det
egna lagets målgård efter förlust av bollinnehav om laget spelar utan
målvakt. Felaktigt byte om det inte är möjligt att identifiera den skyldige
spelaren: Med anledning av ändring i reglerna kan en målvakt som är
på spelplanen också vara den ”skyldige spelaren”.
Utdrag från de regler som här berörs är bifogade som bilaga 1.

Skadad spelare
SHFs kommentar: Gäller i Sverige endast i förbundsserierna.
Under de senaste åren har vi observerat fler och fler situationer där spelare ber om medicinsk
behandling på spelplanen även om det inte varit nödvändigt och på det sättet visat osportsligt
uppträdande genom att påverka rytmen i matchen och orsaka onödigt utdragna spelavbrott.
Detta får en negativ inverkan på matchen och på TV-sändningar. De åtgärder som hittills
vidtagits av domare och delegater har inte varit tillräckliga för att eliminera det här beteendet.
De nya spelreglerna innehåller följande specifika instruktioner till domarna om hur man ska
hantera en sådan situation.
• Om domarna är absolut säkra på att den skadade spelaren behöver medicinsk
behandling på spelplanen ska de omedelbart ta time-out och ge tillåtelse att beträda
spelplanen (domartecken 15 and 16).
• Vid alla övriga tillfällen ska domarna be spelaren att stå upp och få medicinsk
behandling utanför planen, innan de visar domartecken 16. Om bara domartecken 15
(Time-out) visas betyder det inte att den skadade spelaren är tvungen att lämna
spelplanen och tillfälligt inte skulle vara tillåten att återinträda på spelplanen (se nedan).
• En spelare som fått medicinsk behandling utanför spelplanen får återinträda på
spelplanen närsomhelst.
• Spelare eller ledare i laget som inte följer dessa anvisningar kommer att bestraffas för
osportsligt uppträdande.
• Om en spelare som fått medicinsk behandling på spelplanen, eller som måste vänta i
avbytarområdet under tre anfall för sitt lag, får en tvåminuters utvisning så får han
återinträda i spelet när hans utvisning är slut (oavsett hur många anfall som spelats).

Följande bestämmelser är ändrade:
• Efter att ha fått medicinsk behandling på spelplanen måste spelaren lämna spelplanen
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•
•
•
•
•

•
•
•

•

Han kan återinträda först efter det tredje anfallet för sitt lag
Spelaren kan ersättas på spelplanen.
Oavsett antal anfall så kan spelaren återinträda på spelplanen när matchen fortsätter
efter halvtidspaus.
Om spelaren beträder spelplanen innan tre anfall har avslutats ska han bestraffas som
vid ett felaktigt inträde (felaktigt byte).
Tidtagaren/sekreteraren/delegaten är ansvarig för att övervaka antalet anfall som
spelats. Efter de tre anfallen informerar tidtagaren/sekreteraren/delegaten på lämpligt
vis (t.ex. genom att ta bort ett kort med den berörde spelarens nummer). Beslut ska
anses vara grundat på deras uppfattning av antal anfall.
Ett anfall startar när laget är i besittning av bollen och slutar när ett mål görs eller när
det anfallande laget förlorar besittning av bollen.
Om laget är i besittning av bollen när dess spelare behöver behandling räknas detta
anfall som det första anfallet.
I två situationer behöver inte spelaren som fått medicinsk behandling på spelplanen
lämna spelplanen under tre anfall för sitt lag:
o Om behovet av behandling av skada på spelplanen är orsakat av en
regelförseelse av en motståndare som för detta blir progressivt bestraffad av
domarna;
o Om målvakten blir träffad i huvudet av en boll och behandling på spelplanen är
nödvändig.
Efter det att domarna gett ett lag tillåtelse för två deltagarberättigade personer att
beträda spelplanen under time-out för medicinsk behandling av en skadad spelare, är
det inte tillåtet för detta lag att vägra att komma in på spelplanen och ge medicinsk
behandling till den skadade spelaren på spelplanen. Om laget inte följer denna
föreskrift trots upprepade tillsägelser ska den lagansvarige bestraffas progressivt.

De detaljerade bestämmelserna i spelreglerna har uppdaterats enligt följande:
Regel 4:11
Föreskrift om att spelare som fått medicinsk behandling på spelplanen
måste lämna spelplanen under tre anfall för sitt lag. Antal anfall nollställs
vid halvtidspaus. Bestraffning av för tidigt inträde på spelplanen (felaktigt
byte).
Notera att nationellt förbund har rätt att undanta denna regel i
ungdomshandboll
Regel 18:1
Utökning av gemensamt ansvar för tidtagare och sekreterare.
Beslut fattat baserat på observation av fakta.
Klarläggande 8
Nytt klarläggande som förklarar de enskilda bestämmelserna och
detaljerade ageranden.
Utdrag från de regler som här berörs är bifogade som bilaga 2.

Passivt spel
SHFs kommentar: Gäller i Sverige för A-ungdom och äldre.
Många tränare anser att föreskrifterna i reglerna inte används på samma sätt av domarna,
särskilt efter det att förvarningstecken för passivt spel har visats. De önskar en ändring som
ger domarna ytterligare objektiva kriterier som garanterar en mer enhetlig tolkning av reglerna.
Dessa påpekanden togs fasta på när följande ändringar fastslogs.
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Samtidigt ombeds domarna att i sådana situationer konsekvent bestraffa förvarande lag för de
överträdelser av reglerna som ska bestraffas progressivt.
Reglerna 7:11 och 7:12 är fortsatt gällande, föreskrifterna i klarläggande 4 sektion A, B, C och
bilaga E förblir oförändrade. Domarna kan blåa för passivt spel närsomhelst efter att
förvarningstecknet har visats och även om förvarningstecken inte visats om det anfallande
laget inte gör något försök att skapa en målchans.
Regel 17:12 och klarläggande 4, sektion D, har specificerats enligt följande:
• Efter det att förvarningstecknet har visats av en av domarna, har det anfallande laget
totalt sex passningar för att komma till skott mot mål. Om inget skott mål tas blåser
domarna för passivt spel (frikast för motståndarlaget).
• Om ett frikast eller inkast ges till det anfallande laget, bryts inte antalet passningar.
Detsamma gäller om ett kast blockeras av det försvarande laget.
• Om ett försök till passning inte kan kontrolleras beroende på en regelförseelse av
försvarande spelare ska det inte räknas som passning. Detsamma gäller om ett försök
till passning styrs ut över sidlinjen eller den yttre mållinjen eller om ett försök till kast
blockeras av försvararen.
Domarnas beslut om antalet passningar är ett beslut baserat på deras observation av fakta.
Om det försvarande laget försöker att störa anfallande lags passningar genom regelförseelser
i enlighet med regel 8:3 så måste detta beteende konsekvent bestraffas progressivt.
Om det försvarande laget begår en regelförseelse efter den sjätte passningen och denna
överträdelse leder till ett frikast för det anfallande laget, har det anfallande laget möjlighet till
ytterligare ett pass för att avsluta anfallet vid sidan av möjligheten till ett direkt frikast.
Detsamma gäller vid inkast. Om kastet som utförs efter den sjätte passningen blockeras av
det försvarande laget och bollen styrs till en anfallsspelare har det anfallande laget möjlighet
att avsluta anfallet genom ytterligare en passning.
De detaljerade bestämmelserna i spelreglerna har uppdaterats enligt följande:
Regel 7:12
Efter det att förvarningstecknet har visats har det anfallande laget
maximalt sex passningar på sig att komma till skott mot mål. Notera
hänvisning till beslut baserat på domarnas observation av fakta.
Klarläggande 4D
Undantag vid räkning av antal passningar.
Klarläggande 4D2
Bestraffning vid störning av anfallande lags passningar genom
regelförseelser som ska bestraffas progressivt i enlighet med regel 8:3.
Klarläggande 4D3a Antalet passningar bryts inte om ett frikast eller inkast tilldelas det
anfallande laget eller om ett kast blockeras av det försvarande laget.
Klarläggande 4D3b En ytterligare passning för anfallande lag vid skott mot mål efter den
sjätte passningen om domaren blåser för frikast med anledning av en
regelöverträdelse av det försvarande laget.
Riktlinjer bilaga 3
Guide för räkning av de sex passningarna (exempel)
Utdrag från de regler som här berörs är bifogade som bilaga 3.
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Sista 30 sekunderna
SHFs kommentar: Gäller på alla nivåer i Sverige.
Sedan förändringarna i spelreglerna 2005 har osportsligt uppträdande (t.ex. förhindra ett
avkast) eller grova ojustheter under matchens sista minut bestraffats enligt särskilda
föreskrifter. Spelaren blev diskvalificerad och domarna lämnade in en skriftlig rapport som I de
flesta fall resulterade i avstängning av spelaren. Trots dessa åtgärder har förändringen i
reglerna bara vunnit delvis framgång. När det har varit nödvändigt för att vinna knappt eller att
behålla oavgjort har laget och spelarna ofta varit beredda att ta risken att bli avstängda för att
kunna förhindra motståndarlaget att skapa en målchans för att utjämna eller vinna matchen
För att behålla syftet i tillämpningen av regel 8:10c and 8:10d, har föreskrifterna som ger
möjlighet till bestraffning av dessa överträdelser justerats enligt följande:
•
•
•

Istället för diskvalifikation med skriftlig rapport bestraffas den skyldige spelaren/ledaren
med diskvalifikation utan rapport. Därtill ges ett straffkast till motståndarlaget.
En diskvalifikation med skriftlig rapport enligt regel 8:10c och 8:10d inträffar bara då
domarna anser att förseelsen är en sådan särskilt allvarlig överträdelse som framgår
av regel 8:6 or 8:10a-b.
Tidpunkten då dessa särskilda föreskrifter ska tillämpas (sista minuten av matchen)
ändras till de sista 30 sekunderna av matchen. Det som avgör är om förseelsen begås
under de sista 30 sekunderna av matchen eller samtidigt som slutsignalen.

Eftersom syftet och kriterierna i regel 8:10c and 8:10d förblir oförändrade så är det inga
förändringar av i vilka situationer dessa föreskrifter ska tillämpas.
Om bollen är ur spel (regel 8:10c), bestraffas förhindrande eller fördröjande av avkast, frikast
inkast eller målvaktskast under de sista 30 sekunderna av matchen med diskvalifikation och
ett straffkast. Detta gäller alla typer av förseelser, t.ex. att hålla fast motståndaren, otillåten
inblandning mot kastaren eller att störa kastaren och genom detta förhindra honom att passa
liksom att fånga en pass avsedd för kastaren, störa mottagandet av bollen, att inte släppa
bollen. Denna regel är också tillämplig om spelet avbryts p.g.a. ett felaktigt byte av försvarande
lag vilket förhindrar eller försenar utförande av kastet
Om bollen är i spel (regel 8:10d) och det anfallande laget under de sista 30 sekunderna, genom
en regelförseelse i enlighet med 8:5 eller 8:6 (diskvalifikation), hindras att få en klar målchans
så ska den skyldige spelaren diskvalificeras. Ett straffkast ges till motståndarlaget. Regeln
avser inte en situation där frikast eller utvisning ges efter en ojusthet.
Följande punkter måste i enlighet med reglerna beaktas vid bestraffning av sådana
regelöverträdelser:
• Om spelaren som blev utsatt för ojustheten ändå lyckas göra mål ska den skyldige
spelaren diskvalificeras och inget straffkast ges.
• Om spelaren som blev utsatt för ojustheten ändå lyckas passa bollen till en lagkamrat
kan man avvakta resultatet av detta. Om lagkamraten gör mål räknas målet och inget
straffkast ges. Den skyldige spelaren diskvalificeras
• Om lagkamraten som tar emot passningen spelar bollen vidare till en annan lagkamrat
ska domarna avbryta spelet och ge ett straffkast. Den skyldige spelaren diskvalificeras.
• Om det anfallande laget inte kan göra mål i denna situation diskvalificeras den skyldige
spelaren och ett straffkast ges till anfallande lag
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I dessa fall döms inte straffkast för regelvidrigt omintetgörande av klar målchans utan som en
ytterligare bestraffning för förseelser i enlighet med regel 8:5 eller 8:6 under de sista 30
sekunderna av matchen.
De nämnda föreskrifterna är även tillämpliga om en ledare uppträder extremt osportsligt under
de sista 30 sekunderna av matchen I enlighet med regel 8:10a or 8:10b (I), t.ex. genom ett
hotande eller förolämpande uppträdande, eller genom att störa spelet på planen eller i
avbytarområdet.
Om det blir en kollision mellan målvakten och motståndaren utanför målgården under en
kontring under d sista 30 sekunderna av matchen kan straffkast ges i enlighet med IHFs
kommentar till regel 8:5 (sista stycket). Denna förändring av regeln måste alltid resultera I ett
straffkast om målvakten gör en regelförseelse enligt regel 8:6 i den här situationen
De detaljerade föreskrifterna i regelboken har uppdaterats enligt följande:
Regel 8:6,
Kommentar sista 30 sekunderna
Regel 8:10c
Boll ur spel
Regel 8:10d
Boll i spel
Vinna fördel
Regel 14:1d
Straffkast enligt 8:10c or 8:10d
Riktlinjer
När de sista 30 sekunderna påbörjas
Riktlinjer
Precisering gällande störning av utförande av kast
Riktlinjer
Olika överträdelser I enlighet med regel 8:10c-d
Riktlinjer
Tillämpning vid felaktigt byte
Riktlinjer
Tillämpning vid regelöverträdelse av målvakten
Utdrag från de regler som här berörs är bifogade som bilaga 4.

Blått kort
SHFs kommentar: Gäller på alla nivåer i Sverige.
Det är ofta oklart för lagen, media och publiken om en diskvalifikation som domarna gett
kommer att följas av skriftlig rapport (ytterligare disciplinära åtgärder) eller inte (inga
konsekvenser för kommande matcher).
Följande förändringar ska ge en större tydlighet I dessa situationer:
Om domarna visar det blåa kortet efter ha visat det röda så innebär det att en skriftlig rapport
kommer att skickas till ansvarigt förbund för vidare åtgärder. Diskvalifikationen visas fortsatt
genom att det röda kortet visas, det blåa kortet visas som ytterligare information
De detaljerade föreskrifterna i regelboken har uppdaterats enligt följande:
Regel 16:7
Hänvisning till domartecken
Regel 16:8
Förfarande vid diskvalifikation med skriftlig rapport
Domartecken 13
Nytt domartecken med gult, rött och blått kort
Utdrag från de regler som här berörs är bifogade som bilaga 5.
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Övriga ändringar
Utöver dessa fem huvudsakliga områden så har flera mindre ändringar, redaktionella
anpassningar och korrigering av hänvisningar också gjorts. Dessutom innehåller den nya
versionen av regelboken information som tidigare publicerats i ett dokument vid namn “IHF
Publication Rules of the Game” på IHFs hemsida. Dessa särskilda anvisningar har
sammanfattats i en ny sektion benämnd ”Riktlinjer och tolkningar” i regelboken. Dessa
tillkommande föreskrifter är bindande och ger en mer enhetlig och förbättrad tillämpning av
reglerna.
Regelboken har justerats enligt följande (utan redaktionella anpassningar och ändrade
hänvisningar):
Regel 4:2
Regel 4:9

Regel 7:3

Regel 13:2 / 14:2
RA 5
Riktlinjer
Riktlinjer
Riktlinjer
Riktlinjer
Riktlinjer
Riktlinjer

Ledarens ansvar för att följa reglementet för avbytarområdet (RA).
Bestraffning.
Förändring av föreskrifter kring vilken utrustning som är tillåten och inte
tillåten att bära. Därutöver bekräftar den lagansvarige genom att skriva
under matchprotokollet/spelarregistreringen att alla spelare har korrekt
utrustning. Om felaktig utrusning observeras därefter ska den
lagansvarige bestraffas progressivt.
Föreskriften om att “släpa” en fot bakom den andra, vilket inte ska
betraktas som ett steg, har flyttats från tidigare publikation på IHFs
hemsida till den nya versionen av regelboken.
Undantag rörande fördel vid felaktigt byte (flyttats från tidigare
publikation på IHFs hemsida till den nya versionen av regelboken).
En ledare som star upp får inte störa matchen eller spelare på planen.
Linjering av spelplanen: Begränsningslinje för coachingzonen I
informationssyfte.
Starten av de sista 5 minuterna av matchen (lagtimeout).
Bilaga 2 till regel 4:9 (föremål tillåtna/inte tillåtna att bära), översikt och
exempel med bilder.
Kompletterande detaljer rörande utförande av inkast.
Kompletterande detaljer rörande utförande av ett kast.
Åskådare som beter sig på ett sätt som utsätter spelare för fara (regel
17:12).

INTERNATIONELLA HANDBOLLFÖRBUNDET
Regel- och domarkommittén (PRC)
Basel, 22 Juni 2016
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