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4.11 
Hvis en spiller blir skadet, kan dommerne gi tillatelse (med 
dommer- tegn nr. 15 og 16) til at to personer som er 
deltakerberettiget (se 4.3), kan komme inn på spillebanen 
under timeouten. De har kun anledning til å assistere en 
skadet spiller som tilhører deres eget lag. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hvis flere kommer inn på spillebanen etter at to personer 

Hvis en spiller blir skadet på banen, gjelder følgende tiltak; 
4:11 
Hvis en spiller blir skadet, kan dommerne gi tillatelse (med 
dommertegn nr.15 og 16) til at to personer som er 
deltakerberettiget (se 4.3), kan komme inn på spillebanen under 
time-outen. De har kun anledning til å assistere en skadet som 
tilhører deres eget lag. 
 
Etter å ha mottatt medisinsk behandling/tilsyn på spillebanen, 
må spilleren forlate spillebanen umiddelbart. 
 Spilleren kan etter sitt lags tredje angrep igjen betre 
spillebanen (se imidlertid fortolkning 8). Uavhengig av antall 
angrep, kan spilleren entre spillebanen når kampen fortsetter 
etter endt første omgang. Dersom spilleren entrer spillebanen 
for tidlig, skal han bestraffes iht. Regel 4.4-4.6. 
  
IHF-kommentar: Bare de nasjonale særforbundene har mulighet til å 
utvide regel 4.11, 2 avsnitt til å gjelde yngre klasser 
 
NHF-kommentar: Innføres i alle kamper i klassene J/G16 år og eldre. 
(Inkludert J/G15 år)  
 
Hvis flere kommer inn på spillebanen enn de to som har fått 



allerede har gjort det, også hvis det dreier seg om personer fra 
det laget som ikke er berørt, skal det bestraffes som ulovlig 
inntreden. Er det snakk om en spiller, bestraffes det etter regel 
4.6 og 16.3a, og hvis det dreier seg om en leder, bestraffes det 
etter regel 4.2, 16.1b, 16.3d og 16.6c. Hvis en person som har 
fått tillatelse til å komme inn på spillebanen for å hjel- pe en 
skadet spiller etter regel 4.11, 1. avsnitt, i stedet gir instrukser 
til spillere, henvender seg til motstandere eller dommere osv., 
skal dette betraktes som usportslig opptreden (16.1b, 16.3d og 
16.6c). 
 
18:1 
I prinsippet har tidtakeren hovedansvaret for spilletiden, 
timeout og utvisningstiden for utviste spillere. 
Sekretæren har hovedansvaret for lagenes navnelister, kamp-
rapporten, og for registrering av spillere som kommer til etter 
at kampen er begynt, samt registrering av spillere som ikke er 
deltakerberettiget. 
 
Andre oppgaver, så som kontroll av antall spillere og ledere i 
innbytte- rommet, og inn- og uttreden av innbyttespillere, 
betraktes som et felles ansvarsområde. 
 
 
 
 

tillatelse, også hvis det dreier seg om personer fra det laget 
som ikke er berørt, skal det bestraffes som ulovlig inntreden. 
Er det snakk om en spiller, bestraffes det etter regel 4.6 og 
16.3a, og hvis det dreier seg om en leder, bestraffes det etter 
regel 4.2, 16.1b, 16.3d og 16.6c. Hvis en person som har fått 
tillatelse til å komme inn på spillebanen for å hjelpe en skadet 
spiller etter regel 4.11, 1. avsnitt, i stedet gir instrukser til 
spillere, henvender seg til motstandere eller dommere osv., 
skal dette betraktes som usportslig opptreden (16.1b, 16.3d og 
16.6c). 
 
18:1 
I prinsippet har tidtakeren hovedansvaret for spilletiden, time-
out og utvisningstiden for utviste spillere. 
Sekretæren har hovedansvaret for lagenes navnelister, 
kamprapporter, og for registering av spillere som kommer til 
etter kampen er begynt, samt registering av spillere som ikke er 
deltakerberettiget. 
 
Andre oppgaver, så som kontroll av antall spillere og ledere i 
innbytterommet, inn- og uttreden av innbyttespillere, og telling 
av antall angrep etter behandling av skadet spiller på 
spillebanen betraktes som et felles ansvarsområde. Disse 
avgjørelsene er basert på deres subjektive vurderinger av fakta. 
 



Om det blir nødvendig, er det bare tidtakeren (og en oppnevnt 
delegat fra det forbundet som kampen sorterer under) som kan 
stoppe kampen. Se også fortolkning nr. 7 om egnede 
arbeidsmåter for inngrep fra tidtakerens og sekretærens side 
når de skal utføre visse av de an- svarsområdene som er nevnt 
ovenfor. 
 

Om det blir nødvendig, er det bare tidtaker (og en oppnevnt 
delegate fra det forbundet som kampen sorterer under) som 
kan stoppe kampen. Se også fortolkning 7 om egnede 
arbeidsmåter for inngrip fra tidtakerens og sekretærens side 
når de skal utføre visse av de ansvarsområder som er nevnt 
ovenfor. 
 
Fortolkning 8 – skadet spiller (4.11) 
Dersom en spiller ser ut til å ha blitt skadet på spillebanen, skal 
følgende gjelde: 
 

a) Om dommerne er helt sikker på at den skadede spilleren 
trenger medisinsk behandling/tilsyn på spillebanen, vil 
de øyeblikkelig vise dommertegn 15 og 16. Spilleren må 
etter behandlingen følge regel 4.11, 2.avsnitt.  
 
I alle andre tilfeller, vil dommerne henvise spilleren til å 
gå utenfor spillebanen for å motta behandling. Dersom 
dette ikke er mulig for spilleren, vil dommerne vise 
dommertegn 15 og 16, og regel 4.11, 2. avsnitt gjelder.  
 

 Brudd på disse bestemmelsene vil bli bestraffet som 
 usportslig opptreden.  
 
 Om en spiller, som må forlate spillebanen og igjen er 
 spilleklar etter tredje angrep, er bestraffet med en 2 
 minutters utvisning, er han spilleberettiget etter endt 2 



 minutters utvisning, uavhengig av antall angrep 
 som er spilt.  
Om lagsansvarlig nekter å etterfølge behovet for medisinsk 
behandling/tilsyn for en spiller, skal lagsansvarlig bestraffes 
progressivt (se regel 4.2, 3. avsnitt). 
 

b) Tidtaker og sekretær, eller oppnevnt delegate er 
ansvarlig for å telle antall angrep. De vil informere det 
enkelt lag når spilleren igjen er spilleberettiget.  
Et angrep starter med ballbesittelse og ender når et mål 
er scoret eller angripende lag mister ballbesittelsen. 
Dersom laget har ballbesittelse når deres spiller trenger 
medisinsk behandling/tilsyn, er dette og regne som det 
første  angrepet. 

 
c) Regel 4.11, 2. avsnitt gjelder ikke i følgende situasjoner:  

 
Dersom medisinsk behandling/tilsyn er nødvendig på   
spillebanen som et resultat av ulovlig handling av en 
motspiller som blir bestraffet progressivt av dommerne. 
 

  Om målvaktens hode er truffet av en ball og medisinsk 
 behandling/tilsyn er nødvendig på spillebanen.   
 
 
 
 

 


