
«Passivt spill» 
 

2010 versjon 2016 versjon – (merket gult er endringene) 
7:12 
Når dommerne oppfatter en tendens til passivt spill, vises 
forvarseltegnet (dommertegn nr. 17). Dette gir laget med ballen 
en sjanse til å endre angrepsform for å unngå å miste ballen. 
Hvis laget ikke endrer måte å angripe på etter at 
forvarseltegnet er vist, eller det ikke foretas skudd mot mål, 
skal det dømmes frikast mot det laget som har ballen (se 
fortolkning nr. 4). 
 
 
 
 
 
Under visse omstendigheter (for eksempel om en spiller bevisst 
unn- later å gjøre bruk av en klar målsjanse) kan dommerne 
dømme frikast mot det laget som har ballen også uten at 
forvarseltegnet er vist. 
 
 
 
 
 
 
 

7:12 
Når dommerne oppfatter en tendens til passivt spill, vises 
forvarseltegnet (dommertegn 17). Dette gir laget med ballen en 
sjanse til å endre angrepsform for å unngå å miste ballen. Hvis 
laget ikke endrer måte å angripe på etter at forvarseltegnet er 
vist, kan dommerne blåse av for passivt spill når som helst. 
Dersom det ikke har kommet skudd på mål fra angripende lag 
etter maksimalt 6 pasninger, dømmes det frikast imot det 
angripende lag (13.1a og fortolkning 4 d).  
 
Antall pasninger er basert på dommernes vurderinger. 
jfr. Regel 17.11. 
 
Under vise omstendigheter (for eksempel om en spiller bevisst 
unnlater å gjøre bruk av en klar målsjanse) kan dommerne 
dømme frikast mot det laget som har ballen også uten at 
forvarsseltegnet er vist. 
NHF kommentar: 
Gjelder i alle kamper i klassene J/G 12 år og eldre 
 
 
 
 
 



Fortolkning 4 
D. Etter at forvarseltegnet er vist 
Etter å ha vist forvarseltegnet bør dommerne gi det laget som 
har ball- besittelse, litt tid til å endre handlemåte. Her skal det 
tas hensyn til ferdighethetsgraden på forskjellige alders- og 
konkurransenivåer. 
Det laget som er blitt vist dommertegnet, bør derfor få mulighet 
til å forberede et målrettet forsøk på å komme scoringsposisjon. 
Hvis det laget som har ballbesittelse, ikke gjør noe merkbart 
forsøk på å komme i scoringsposisjon, skal en av dommerne 
fastslå at det er snakk om passivt spill (regel 7.11–12). (Se også 
nedenfor: «Beslutningskriterier etter visning av 
forvarseltegnet»). 
Bemerkning: 
Det skal ikke blåses for passivt spill under spill fremover med 
sjanse for skudd på mål, eller når spilleren som har ballen, viser 
tegn til å skulle forsøke et skudd. 
 
 
 
 
 
Beslutningskriterier etter visning av forvarseltegnet: 
D1. Det angripende lag: 

- Ingen klare tegn til økt intensitet 
- Ingen målrettet forsøk på å komme i scoringsposisjon 
- 1 mot 1-situasjoner der man ikke oppnår noe overtak 

Fortolkning 4 
D. Etter at forvarseltegnet er vist 
Etter å ha vist forvarseltegnet bør dommerne gi det laget som                
har ballbesittelse, litt tid til å endre handlemåte. Her skal det tas 
hensyn til ferdighetsgraden på forskjellige alders- og 
konkurransenivåer. 
Det laget som er blitt vist dommertegnet, bør derfor få mulighet 
til å forberede et målrettet forsøk på å komme scoringsposisjon. 
Hvis det laget som har ballbesittelse, ikke gjør merkbare forsøk 
på å komme i scoringsposisjon (se beslutningskriteriene D1 og 
D2), skal en av dommerne avgjøre at det er passivt spill og 
senest om det ikke har kommet skudd på mål etter 6 pasninger 
(regel 7.11-12). 
 
Følgende anses ikke som en pasning: 

- Dersom en pasning ikke kommer under kontroll grunnet 
en regelstridig handling av en forsvarsspiller 

- Dersom en pasning treffer en forsvarspiller og går 
utover sidelinjen eller mållinjen 

- Et forsøk på kast blir blokkert av motstanderen 
 
 
Beslutningskriterier etter visning av forvarseltegnet: 
D1. Det angripende lag: 

- Ingen klare tegn til økt intensitet 
- Ingen målrettet forsøk på å komme i scoringsposisjon 
- 1 mot 1-situasjoner der man ikke oppnår noe overtak 



- Forsinkelser i spillet (f.eks. fordi pasningsveiene stenges 
av det forsvarende lag) 

 
D2. Det forsvarende lag: 

- Det forsvarende laget forsøker ved korrekte og aktivt 
defensive metoder å hindre at tempoet økes eller at det 
gjøres målrettet forsøk på å oppnå scoringssjanse. 

- Det må ikke dømmes for passivt spill hvis aktivt 
forsvarsspill ødelegger flyten i angrepet med gjentatte 
regelbrudd 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Forsinkelser i spillet (f.eks. fordi pasningsveiene stenges 
av det forsvarende lag) 

 
D2. Det forsvarende lag: 

- Det forsvarende laget forsøker ved korrekte og aktivt 
defensive metoder å hindre at tempoet økes eller at 
det gjøres målrettet forsøk på å oppnå scoringssjanse. 

- Et forsvarende laget forsøker med lovlige og aktivt 
spill å hinder at tempoet økes eller at det gjøres målrettet 
forsøk på å oppnå scoringssjanse 

 
 

- Det forsvarende lag forsøker å forhindre pasnings spillet 
for det angripende lag ved å begå regelbrudd iht. regel    
8.3, denne opptreden skal konsekvent bestraffes   
progressivt. 

      
D3.   Bemerkninger vedr. maksimalt antall pasninger 
D3a. Før utførelsen av pasning nr.6 

- Dersom det er dømt frikast eller innkast til angripende 
lagt når forvarseltegnet er vist, påvirker ikke dette 
tellingen av antall pasninger. 

- På samme måte om en pasning eller skudd på mål er 
blokkert av en utespiller på det forsvarende lag og ballen 
kommer tilbake til angripende lag (selv som et utkast fra 
målvakt) påvirker ikke dette tellingen av antall 
pasninger. 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
D3b. Etter utførelsen av den 6. pasningen 

- Dersom et frikast, innkast (eller utkast) er gitt til det 
angripende lag etter den 6. pasningen, skal laget ha en 
mulighet til å kombinere dette kastet med ytterligere en 
pasning for å avslutte angrepet. 

- Det samme gjelder om kastet som er utført etter den 6. 
pasningen er blokkert av det forsvarende lag og ballen 
havner hos en angrepsspiller eller går utover sidelinjen 
eller ytre mållinje. I dette tilfellet, har det angripende lag 
muligheten til å avslutte angrepet med ytterligere en 
pasning. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


	Bemerkning:

