
 

7.utespiller 
 

2010 versjon 2016 versjon (merket gult er endringene) 
2:5 
For frikast som tas (eller tas på nytt) etter regel 2.4, gjelder 
spesielle bestemmelser om spillernes plasseringer og 
innbyttemuligheter. 

I motsetning til den normale fleksibiliteten i innbytte- 
muligheten etter regel 4.4, er det bare det laget som skal ta 
frikastet, som har anledning til å foreta spillerbytte – begrenset 
til én spiller. Overtredelser av denne regelen bestraffes etter 
regel 4.5, 1. avsnitt. I tillegg må kasterens medspillere være 
plassert minst 3 meter fra kasteren og dessuten være utenfor 
motstandernes frikastlinje (13.7, 15.6; se også fortolkning nr. 1). 
Forsvarsspillernes plasseringer er beskrevet i regel 13.8. 
 
4.1 
Et lag består av inntil 14 spillere. 
 
Bare sju spillere kan være på banen samtidig. De andre spillerne 
er innbyttere. 
Under hele kampen skal laget ha en spiller som tydelig kan 
identifiseres som målvakt. Den spilleren som er målvakt, kan 
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For frikast som (eller tas på nytt) etter regel 2.4 gjelder spesielle 
bestemmelser om spillernes plassering og innbyttemuligheter. I 
motsetning til den normale fleksibiliteten i innbytte-
mulighetene etter regel 4.4, er det bare for det laget som skal ta 
frikastet lov å foreta ett spillerbytte; på samme måte er det lov 
for forsvarende lag å bytte en utespiller for en målvakt om det 
forsvarende lag spiller uten målvakt i det sluttsignalet går. 
Overtredelser av denne regelen bestraffes etter regel 4.5, 
1.avsnitt. I tillegg må kasterens medspillere være plassert minst 
3 meter fra kasteren og dessuten være utenfor motstanderens 
frikastlinje (13.7, 15.6; se også fortolkning nr.1). 
Forsvarsspillernes plassering er beskrevet i regel 13.8. 
 
 
4:1 
Et lag består av inntil 14 spillere. 
 
Bare 7 spillere kan være på banen samtidig. De andre spillerne 
er innbyttere. 
Den spilleren som tydelig kan identifiseres som målvakt, kan 
når som helst bli utespiller (legg imidlertid merke til regel 8.5, 



når som helst bli utespiller (legg imidlertid merke til regel 8.5, 
kommentarens 2. avsnitt). På samme måte kan en utespiller når 
som helst i kampen bli målvakt (se imidlertid 4.4 og 4.7). 
 
 
 
 
 
 
 
Ved kampstart skal et lag stille med minst fem spillere på 
spillebanen. 
 
Antallet spillere på et lag kan økes inntil 14 i løpet av kampen 
– med- regnet ekstraomganger. 

 
Spillet kan fortsette selv om et lag reduseres til under fem 
spillere på banen. Det er opp til dommerne å avgjøre om og 
når en kamp skal avbrytes for godt før spilletiden er ute 
(17.12). 
NHF Kommentar: For NHF/Region arrangementer, kan det finnes 
andre forutsetning beskrevet i det enkelte arrangementets regelverk 
 
 
 
 

kommentarens 2. avsnitt). På samme måte kan en utespiller bli 
en målvakt når som helst i kampen så fremt spilleren tydelig 
kan identifiseres som en målvakt (se imidlertid 4.4 og 4.7). 
 
Dersom et lag spiller uten målvakt, er det tillatt å benytte 7 
utespillere på spillefeltet samtidig (det maksimale antall 
utespillere - se imidlertid regel 4.7, 6.1, 6.2c, 6.3, 8.7f, 14.1a)  
Regel 4.4 – 4.7 skal anvendes når det gjelder bytte av målvakt 
for en utespiller).  
 
Ved kampstart skal et lag stille med minst 5 spillere på spille- 
banen. 
 
Antall spillere på et lag kan økes inntil 14 I løpet av kampen, 
medregnet ekstraomganger. 
 
Spillet kan fortsette selv om et lag reduseres til under 5 spillere 
på banen. Det er opp til dommerne å avgjøre om og når en 
kamp skal avbrytes før spilletiden er ute (17.12). 
 
NHF-Kommentar: For NHF/Region arrangementer, kan det finnes 
andre forutsetninger beskrevet I det enkelte arrangementets regelverk. 
 
7.utespiller gjelder alle kamper i klassene J/G 18 år og eldre (inkludert 
J/G 17 år) 
 
 



12:2 
Utkastet foretas av målvakten uten signal fra dommeren (se 
imidlertid 15.5b), fra målfeltet og ut over målfeltlinjen. 
Utkastet er utført når ballen helt har passert målfeltlinjen etter 
at mål- vakten har kastet den. 
Det er tillatt for spillerne på det motsatte lag å stå helt inntil 
målfelt- linjen, men de må ikke berøre ballen før den helt har 
passert denne linjen (15.4, 15.9 og 8.7c). 

 
 

 
 
 
 
Fortolkning 2–Timeout (2:8) 
I tillegg til de situasjonene som er beskrevet i regel 2.8, og 
hvor timeout er obligatorisk, forventes det at dommerne skal 
bruke skjønn når det gjelder behovet for også å gi timeout i 
andre situasjoner. Noen situasjoner hvor timeout ikke er 
obligatorisk, men kan gis under normale omstendigheter er: 

a) Ytre påvirkning, f.eks. at spillebanen må tørkes; 
 

b) En spiller later til å være skadet; 
 

c) Et lag helt tydelig forsinker spilletiden, f.eks. når 
laget forsinker utførelsen av et kast som er fastsatt i 

12:2 
Utkastet foretas av målvakten uten signal for dommerne (se 
imidlertid 15.5b), fra målfeltet og ut over målfeltlinjen. 
Dersom laget som skal utføre utkastet spiller uten målvakt, må 
en målvakt erstatte en utespiller (regel 4.4). Dommerne avgjør 
om en time-out er nødvendig (regel 2.8, 2 avsnitt og fortolkning 
2). 
 
Utkastet er utført når ballen helt har passert målfeltlinjen etter 
at målvakten har kastet den. 
Det er tillatt for spillerne på det motsatte lag å stå helt inntil 
målfeltlinjen, men de må ikke berøre ballen før den helt har 
passert denne linjen (15.4, 15.9 og 8.7c). 
 
Fortolkning 2 Time-out (2:8) 
I tillegg til de situasjonene som er beskrevet i regel 2.8, og 
hvor time-out er obligatorisk, forventes det at dommerne 
skal bruke skjønn når det gjelder behovet for også å gi time-
out i andre situasjoner. Noen situasjoner hvor time-out ikke 
er obligatorisk, men kan gis under normale omstendigheter 
er: 

a) Ytre påvirkning, f.eks. at spillebanen må tørkes; 
 

b) En spiller later til å være skadet; 
 

c) Et lag helt tydelig forsinker spilletiden, f.eks. når  



reglene, eller når en spiller kaster vekk ballen eller 
ikke frigir den; 

d) Hvis ballen berører taket eller et nedheng over 
spillebanen (11.1) og endrer retning så den havner 
langt fra stedet der det påfølgende innkastet skal tas, 
og derfor forårsaker en uvanlig forsinkelse. 

 
 

 
 
Når dommerne skal vurdere nødvendigheten av time-out i 
disse og andre situasjoner, skal de først og fremst overveie om 
et avbrudd i spillet uten time-out ville være til urettferdig 
ulempe for et av lagene. Det er for eksempel kanskje ikke 
nødvendig å gi timeout ved en rask gulvtørking hvis et lag 
leder mye helt mot slutten av kampen. Videre er det selvsagt 
ingen grunn til å gi time-out hvis det laget som får en fordel 
hvis det gis timeout, selv sinker spillet. 
 
Et annet viktig poeng er den forventede lengden av avbruddet. 
Det er ofte vanskelig å forutsi lengden på et avbrudd som 
skyldes en skade. I slike til- feller kan det være best å gi time-
out. Derimot skal ikke dommerne være for snare med å gi time-
out bare fordi ballen har forlatt spillebanen. I slike tilfeller er 
ballen ofte nesten umiddelbart tilbake i spillbar stand.  

laget forsinker utførelsen av et kast som er fastsatt i 
reglene, eller når en spiller kaster vekk ballen eller 
ikke frigir den; 

d) Hvis ballen berører taket eller et nedheng over 
spillebanen (11.1) og endrer retning så den havner 
langt fra stedet der det påfølgende innkastet skal tas, 
og derfor forårsaker en uvanlig forsinkelse. 

 

e) Erstatte en utespiller med en målvakt for å utføre et      
utkast 

 
Når dommerne skal vurdere nødvendigheten av time-out i 
disse og andre situasjoner, skal de først og fremst overveie om 
et avbrudd i spillet uten time-out ville være til urettferdig 
ulempe for et av lagene. Det er for eksempel kanskje ikke 
nødvendig å gi timeout ved en rask gulvtørking hvis et lag 
leder mye helt mot slutten av kampen. Videre er det selvsagt 
ingen grunn til å gi time-out hvis det laget som får en fordel 
hvis det gis timeout, selv sinker spillet. 
 
Et annet viktig poeng er den forventede lengden av avbruddet. 
Det er ofte vanskelig å forutsi lengden på et avbrudd som 
skyldes en skade. I slike til- feller kan det være best å gi time-
out. Derimot skal ikke dommerne være for snare med å gi time-
out bare fordi ballen har forlatt spillebanen. I slike tilfeller er 
ballen ofte nesten umiddelbart tilbake i spillbar stand.  



Hvis ikke, bør dommerne konsentrere seg om å få reserveballen 
hurtig i spill (3.4), nettopp for å unngå en time-out 
 
Obligatorisk time-out i forbindelse med 7m-kast er tatt ut av 
reglene. Under visse omstendigheter kan det likevel være 
nødvendig å gi time-out ut fra dommernes skjønn og i samsvar 
med de før nevnte prinsippene. Dette kan gjelde situasjoner 
hvor det ene laget helt tydelig forsinker utførelsen, som for 
eksempel ved bytte av målvakt eller kaster. 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

Hvis ikke, bør dommerne konsentrere seg om å få reserveballen 
hurtig i spill (3.4), nettopp for å unngå en time-out 
 
Obligatorisk time-out i forbindelse med 7m-kast er tatt ut av 
reglene. Under visse omstendigheter kan det likevel være 
nødvendig å gi time-out ut fra dommernes skjønn og i samsvar 
med de før nevnte prinsippene. Dette kan gjelde situasjoner 
hvor det ene laget helt tydelig forsinker utførelsen, som for 
eksempel ved bytte av målvakt eller kaster. 
 
Retningslinjer og presiseringer 
 
Overtallige spillere (Regel 4.6,1. avsnitt) 
 
Dersom en overtallig spiller betrer spillebanen uten at det er 
snakk om spillerbytte, skal spilleren utvises i 2 min. 
Om det ikke er mulig å indentifisere den skyldige spilleren, 
skal følgende fremgangsmåte benyttes: 

- Delegat eller dommere henstiller lagsansvarlig til å gjøre 
den skyldige spilleren kjent 

- Spilleren skal bestraffes med en personlig straff - 
utvisning på 2 minutter 

- I de tilfeller lagsansvarlig nekter å gjøre den skyldige 
spilleren kjent, skal delegaten eller dommerne velge en 
spiller. Den utpekte spilleren bestraffes med en 
personlig straff - utvisning på 2 minutter. 

 



 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Bemerkning: 
- Bare spillere som befant seg på spillebanen når spillet ble 

avbrutt kan bli den “skyldige spilleren” 
- I de tilfeller “den skyldige” spilleren mottar sin tredje 

utvisning, skal han bli diskvalifisert iht. Regel 16.6 d. 
 
En utespiller som betrer målfeltet (8.7f)  
Dersom et lag spiller uten målvakt og mister ballbesittelsen, og 
en av dette lags utespillere betrer eget målfelt for å oppnå en 
fordel skal dette bestraffes progressivt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


