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Håndball er gøy! 
- hovedmålet i barnehåndball er at alle deltakere skal ha gode opplevelser. 
 
 
-  Spill kampene slik at alle får en god opplevelse – både de som vinner, de som 

taper og de som dømmer. For de yngste utøverne er det ikke resultatet som er 
viktigst, men at ungene opplever mestring og glede. 

 
- I dette heftet finner du en samling av de reglene og retningslinjene som gjelder 

for barnehåndball fra 6 til 11 år.  
 
- Meld på så mange lag som mulig! Det går an å etteranmelde lag gjennom hele 

sesongen, til og med 11-årsklassen. Ungene vil spille, ikke sitte på benken. Flere 
lag gir mer spilletid for hver enkelt. Mer moro og mer trening! (Ja, det krever litt 
mer av de voksne, men det er en god investering for å beholde spillerne lenge.) 

 
- Treneren skal ikke gjøre alt alene. Be de andre voksne rundt laget om hjelp til 

konkrete ting – da er det lettere for dem å bli med. Fordel ansvaret. 
 
-  Gjør deg kjent med hjemmesiden til Håndballregionen – der finner du mye nyttig 

informasjon. www.handball.no/rsvn. Treningstips, informasjon om kurs, 
påminnelser om tidsfrister, terminlister, resultater og mye, mye mer. Hvis du 
ikke finner det du leter etter, så kontakt oss gjerne på tlf 51 73 78 70. 

 
- La ungene bli interessert i håndball; gå på kamper med topplagene i området og 

se håndball på tv. 
 
Tusen takk for at du bruker tid, krefter og oppmerksomhet på å være med. 
 
 
 
Vennlig hilsen 
NHF Region SørVest 
Tor-Jan Stokkedal (sign) 
Leder 
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Oversikt over håndballaktivitet for barn fra 6 til 11 år 
 
 
 Minihåndball Aktivitetsserie Aktivitetsserie 
Alder 6-8 år 9 og 10 år 11 år 
Antall spillere 
på banen 

5 4 6 

Antall spillere 
på laget 

Bør ikke være flere enn 
8. 

6-8 Maksimalt 12, 
10 er passe 

Spilletid Minimum 1 x 10 min 
og 3 kamper pr lag. 

2 x 13 minutter  
4 min pause 

2 x 15 minutter 
5 min pause 

Målvakt Målvakt deltar ikke i 
angrep.  
Kan rullere i løpet av 
kampen. 

Målvakt skal delta 
aktivt i angrep.  
Aktiv rullering av 
målvakt er 
ønskelig. 

Målvakt deltar ikke 
i angrep. 

Baneutforming 
(se tegning) 

Banen orienteres på 
tvers av ordinær bane. 
Bredde x lenge:  
12 x 20 m 
Målfelt: radius 4,5 – 5 
m  
Frikastlinje: radius 6 m 
Straffemerke: 5,5 m 

Banen orienteres på 
tvers av ordinær 
bane. 
Bredde x lenge:  
12 x 20 m 
Målfelt: R= 4,5 – 5 
m  
Frikastlinje: R= 6 m 
Straffemerke: 5,5 m 

Ordinær 
håndballbane. 
Bredde x lenge: 20 
x 40 m 
Målfelt: 6 m 
Frikastlinje: 9 m 
Straffemerke: 7 m 

Mål Minihåndballmål  
Bredde x høyde:  
240 cm x 160 cm 

Minihåndballmål  
Bredde x høyde:  
240 cm x 160 cm 

Ordinære 
håndballmål,  
ikke nedsenket 
tverrligger. 

Ballstørrelse Minihåndball str 0 
(diameter 47-49 cm) 

Minihåndball str 0 
(diameter 47-49 cm) 

Minihåndball str 0 
(diameter 47-49 cm) 

Blandede lag Gutter og jenter kan 
spille på samme lag. 
Ingen 
antallsbegrensninger. 

Det kan spilles med 
blandede lag. 
Maks 2 gutter på 
banen samtidig på 
jentelag. 
Maks 3 jenter på 
banen samtidig på 
guttelag. 

Det kan spilles med 
blandede lag. 
Maks 2 gutter på 
banen samtidig på 
jentelag. 
Maks 3 jenter på 
banen samtidig på 
guttelag. 
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Arrangementsmal og regelverk 6, 7 og 8-års klassen 
  
FREMDRIFTSPLAN 
Utsendelse innbydelse  3 uker før arrangement 
Påmeldingsfrist   14 dager før 
Kampoppsett i retur til klubbene 9 dager før 

KAMPOPPSETT 
Alle lag bør ha mimimum 3 kamper hver. Spilletid er minimum 1 x 10 minutter. Spilletiden 
kan økes. Dette avhenger av hvor mange lag som er påmeldt, men kampenes varighet går 
over en omgang uten sidebytte.  Kampene på de tre banene starter samtidig. Arrangementet 
bør ikke vare lenger enn 3 ½ time inklusiv premieutdeling. 

Lagene blir påmeldt i følgende klasser: 6 år, 7 år og 8 år. 

Kampoppsettet kan utarbeides etter følgende nøkkel: 

4 lag i hver avdeling  3 lag i hver avdeling   5 lag i hver avdeling 

a – b c – d   a – b     a – b c – d 
d – a b – c   c – a     e – a b – c 
a – c b - d   b – c      d – a b – e 
    b – a     a – c e – d 
    a – c      b – d c – e  
    c – b  
 
Bytt ut bokstav med klubb/lagets navn.  
Eks: A =  Varhaug B =  Farsund C = AK 28 D = Trauma          E = Avaldsnes 
 

KAMPLEDER 
Det er fremfor alt viktig med voksne kampledere som kan være barnas medhjelper. Vær 
synlig og aktiv med å hjelpe de små aktørene. Det kan vurderes å benytte klubbens 
seniorspillere til denne oppgaven.  Det kan bidra til å knytte bånd mellom klubbens eldste 
og yngste medlemmer. Det er viktig at kamplederne møter i treningsklær/sko (gjerne 
klubbes treningsdress). 

Kamplederens skal være barnas hjelper på banen og veilede etter sunn fornuft i henhold til 
minihåndballens ide og ideelle målsetting.  
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PLAKATER 
Deltakende klubber bør få hver sin merkede garderobe. Banene må tydelig merkes med 
nummer og alder på ungene. (Stor plakat på vegg). Det må opplyses hvor mye 
inngangsbilletten koster. Toaletter, salgssteder og lignende må også merkes. 

BALLER 
Det bør benyttes minihåndball str 0 (diameter 47 – 49 cm) til 6, 7 og 8 åringene.  

SEKRETARIAT 
Tidtaker skal stanse alle kampene ved hjelp av vegguret. Hvis dette ikke finnes kan 
tidtakingen styres av dommeren. Speaker bør:  

• Ønske velkommen  
• Informere om Fair Play 
• Annonsere kampene  
• Opplyse om spilletid 
• Opplyse om eventuelt salg av kaffe/kaker o.s.v.  
• Orientere og lede premieutdelingen og eventuelt innmarsjeringen. 

 

SPILLERNE 
Laget består av maksimalt 8 spillere, hvorav 4 utespillere og 1 målvakt befinner seg på 
spillebanen samtidig. De øvrige spillerne er innbyttere. 

• Alle på laget bør spille tilnærmet like mye. 
• Gutter og jenter kan spille på samme lag. 
• Alle på laget kan spille målvakt i løpet av kampen. 
• Målvakten, i minihåndball 6 – 8 år, er ikke med i angrep. 

SPILLEREGULERENDE REGLER 
Omgangen starter med avkast fra banens midtpunkt. Etter scoring settes ballen i spill igjen 
ved avkast fra midten.  

Det tas utkast fra målvakt hver gang ballen har passert kortlinjen. 

Alt forsvarsspill skal være ball- og baneorientert. 
Det er lov å snappe ball. Men trenere bør i perioder unngå snapp dersom eget lag blir 
for dominerende. Å snappe ball er ikke det samme som å ”fiske”. Forsvarsspillerne bør 
hele tiden jobbe ut og inn etter hvor ball er. 

Håndballreglene om feil fanging, stussing, tre skritt og tre sekunder håndheves bare i de 
tilfellene spillerne har hatt vesentlig fordel av aksjonen. 
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Håndballreglene om forholdet til motspillere håndheves, men det tas hensyn til at 
spillerne er uøvd. Det skal ikke gis bestrafning i minihåndball. 

Se for øvrig NHF spillereglene. 

BANER 
Hvis det ikke er oppmerkede baner, så må dere gjøre dette ved å tape (tape må godkjennes 
av vaktmester) eks lerretstape eller bruke kritt. Minimålene må monteres og sikres 
forsvarlig. Sett ut benker for eventuelle innbyttere og lagledere. Lag plakater som tydelig 
viser hva som er bane 1, 2, og 3. 

Banens størrelse skal være 20 meter i lengde og 10-12 meter i bredde. Det er dermed plass til 
3 minihåndballbaner på en full størrelse bane.  Målfeltet avgrenses av målfeltlinjen som 
lages ved en buet linje foran målene, 4,5 - 5 m fra mållinjen.  
Baner kan merkes opp med tape eller kritt. 

Frikastlinjen lages som mållinjen, men her er avstanden fra målfeltlinjen 6 m. 

INNGANG 
Det anbefales en inngangsbillett på kr 15,- pr. Voksen. Barn og lagledere går gratis. 
Størrelsen på inngangsbilletten bør samsvare med prisen på spillerpremiene. Lag gjerne en 
utlodning på inngangsbilletten (fruktkurv, kake o.l) 

MARKEDSFØRING 
Lokalaviser og TV bør orienteres om turneringen, gjerne ring og avtal med lokal journalist. 
Lag plakater som henges opp i og i nærheten av hallen. Husk også butikker, skoler, 
barnehager o.s.v. 

SALG/KIOSK 
Til disse arrangementene kommer det gjerne flere hundre mennesker. Det kan derfor være 
lurt å forberede dette i form av salg av spesielle ting. Vafler er alltid populært. Sørg for å ha 
god kapasitet og plass ved utsalgsstedet. 

PREMIERING 
Alle spillere og ledere skal ha premie. Premier skaffes og betales av arrangørklubben. Denne 
bør prismessig stå i forhold til inngangsbilletten. Premieutdelingen foregår like etter siste 
kampslutt. Hver klubb stiller seg opp på rekke og marsjerer inn fra hver sin garderobe. Sørg 
for å ha flere personer som deler ut premiene for å slippe unødig venting. 
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Regelverk 9-10 årsklassen  
Det spilles med vanlige håndballregler, men med noen tilpasninger. Intensjonen er å 
oppøve gode ferdigheter med ball og gi utøverne gode håndballopplevelser. I denne 
alderen er det ikke om å gjøre å vinne med flest mulig mål. Det er trenernes oppgave at 
kampene blir gøy for alle, også dommerne. 
   
- Liberale begrensninger i antall skritt. 
- Liberal stuss-fortolkning. 
- Etter scoring settes spillet i gang fra midten.  
- Den kan ikke scores mål direkte fra målgården. Ballen må spilles over midten før 

det kan godkjennes nytt mål. Målvakt behøver da ikke være i mål. 
- Gode kampledere. 
- Alt forsvarsspill skall være ball- og baneorientert.  
- Det er lov å snappe ball. Men trenere bør i perioder unngå snapp dersom eget 

lag blir for dominerende. Å snappe ball er ikke det samme som å ”fiske”. 
Forsvarsspillerne bør hele tiden jobbe ut og inn etter hvor ball er. 

 
Banestørrelse: 
- Det spilles på tvers av en ordinær bane. Det spilles på 2 baner samtidig. 
- Spillebanen er 20 meter lang og 10 – 12 m bred. Den har en 5 meters buet linje 

over banen som skal markere målgården. Baner kan merkes opp med tape eller 
kritt. 

- Det spilles med minihåndballmål. 
- Ballstørrelse 0 (diameter 47-49 cm). 
 
Antall spillere: 
- Bør være maks 8-6 spillere pr. lag.  
- Det skal være 4 spillere (inkl. målvakt) på banen samtidig. 
- Det kan spilles med blandede lag. På jentelag kan maks to gutter være på banen 

samtidig og på guttelag kan maks tre jenter være på banen samtidig.  
- Målvakten skal aktivt delta i angrep, slik at en får overtallspill i angrep.  
- Det bør søkes en aktiv rullering på målvaktsjobben. (Vi stimulerer til å rullere!).   
 
Diverse: 
- 1 sekretariat som dekker begge banene. Sekretariatet plasseres som vanlig, slik at 

det er mulig å følge begge baner fra et sekretariat. 
- Spilletiden er 2 x10 minutter med 5 minutters pause. 
- Skjema for Kampdokumentasjon for barnehåndball sendes Regionskontoret etter 

arrangementsslutt. Husk å føre opp lag som eventuelt ikke møter opp. 
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Regelverk 11-årsklassen  
 
Det viktigste i denne aldersgruppen er å oppøve gode ferdigheter med ball og gi 
utøverne gode håndballopplevelser. Det skal være gøy å spille håndball! I denne 
alderen er det ikke om å gjøre å vinne med flest mulig mål. Det er trenernes oppgave at 
kampene er morsomme for alle, også for dommerne.  

  

 

 

I 11-årsklassen spilles det på en ordinær håndballbane og med vanlige regler, med det 
unntak at antall spillere pr lag er redusert til seks, mot ordinært sju. 

Dette betyr at det blir fem utespillere og en målvakt. Det reduserte antallet spillere på 
banen gir utøverne større mulighet til å oppdage åpninger i forsvaret. Spillerne får noe 
mer plass og slik sett vil flere kunne oppleve å få tid nok til gode ballmottak og aksjoner 
med ball.  

Fem mot fem (utespillere) gir bedre mulighet for individuell utvikling. Antall 
ballberøringer for hver spiller øker. 
 

- Spilletiden er 2 x15 minutter med 5 minutters pause. 
- Ballstørrelse 0 (diameter 47-49 cm) 
- Maksimalt antall spillere pr lag er 12. Det anbefales dog å melde på så mange lag 

som mulig, slik at alle spillerne får mest mulig spilletid.  
- Skjema for Kampdokumentasjon for barnehåndball sendes Regionskontoret etter 

arrangementsslutt. Husk å føre opp lag som eventuelt ikke møter opp. 
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Kampdokumentasjon  
Jenter og Gutter 9, 10 og 11 år  
 
Kampdokumentasjon sendes inn i stedet for kamprapporter i aldersklassene 9, 10 og 11 år.  
Sendes senest første virkedag etter arrangementet til: NHF Region SørVest, Pb 3033, 
4095 Stavanger. Telefaks 51 73 78 51, e-post: nhf.rsvn@handball.no  
 
Arrangement 
 

 Eventuelle skader * 
Kryss av:  

Dato 
 

 Navn på lag og spiller 
med skade.  

Sted 
 

  

Arrangør 
 

  

 
 Deltagende lag Navn leder/trener Signatur leder/trener 

 Lag som eventuelt ikke møter, MÅ også føres opp. 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

 
* Spilleren er selv ansvarlig for å melde eventuelle skader til forsikringsselskap. 
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Kampoppsett 
 
Kl Lag A Lag B Kl  Lag A Lag B 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

                        


