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Det är tillåtet för målvakten att: 
 
5:1 Beröra bollen med alla kroppsdelar vid försvarsarbete i målgården; 

5:2 Röra sig obegränsat med bollen i målgården utan de begränsningar som gäller 
för utespelare (7:2-4, 7:7); målvakten får dock inte fördröja utförandet av 
målvaktskast (6:4-5, 12:2 och 15:5b); 
 

5:3 lämna målgården utan boll och delta i spelet på spelfältet. Han är i det fallet 
underkastad samma bestämmelser som på planen deltagande spelare. (med 
undantag för de situationer som beskrivs i regel 8:5, kommentar andra stycket) 
Målvakten anses ha lämnat målgården så snart han med någon kroppsdel berör 
planen utanför målgårdslinjen; 

 
5:4 lämna målgården med bollen, om han inte fått den under kontroll, och spela 

den vidare ute på spelfältet. 
 

Det är inte tillåtet för målvakten att: 
 

5:5 utsätta motspelare för fara i försvarsarbete (8:3, 8:5, 8:5 kommentar, 13:1b); 

5:6 lämna målgården med bollen under kontroll; detta föranleder ett frikast (6:1, 
13:1a och 15:7 tredje stycket) om domaren blåst för utförande av målvaktskast; i 
annat fall ska målvaktskastet göras om (15:7 andra stycket) se dock tolkningen av 
fördelsregeln i 15:7, om målvakten tappar bollen utanför målgården efter att ha 
gått över linjen med bollen i handen. 
 

5:7 beröra en utanför målgården på golvet liggande eller rullande boll så länge han 
befinner sig i målgården (6:1, 13:1a); 

5:8 hämta in i målgården en utanför målgården på golvet liggande eller rullande 
boll (6:1, 13:1a); 
 

5:9 gå från spelfältet in i den egna målgården med bollen (6:1, 13:1a); 

5:10 med underben eller fot beröra bollen om den rör sig i riktning mot spelfältet 
(13:1a); 

5:11 överskrida målvaktens begränsningslinje (4-meterslinjen) eller dess förlängning 
till dess bollen lämnat kastarens vid utförandet av 7-meterskastet (14:9). 

Så länge som målvakten har en fot på golvet bakom eller på målvaktens 
begränsningslinje (4-meterslinjen) är det tillåtet för honom att i luften föra 
fram den andra foten eller någon annan kroppsdel över denna linje. 
 
 
 

 

Regel 5 – Målvakten


