
Treningsøvelser: ”Passivt spill” 

Skal denne handlingen vurderes som en pasning? 

Situasjoner før utførelsen av den 4. pasningen: 

Eks Handling 
angriper 1 

Handling 
forsvarer 

Handling 
angriper 2 

Fortsettelse 
av spillet 

Avgjørelse 

 1 Pasning til 
medspiller 

Ingen kontakt 
med ball 

Får ball 
under 
kontroll 

Spill 
fortsetter 

Pasning teller 

 2 Pasning til 
medspiller 

Berører ballen Får ball 
under 
kontroll 

Spill 
fortsetter 

Pasning teller 

 3 Pasning til 
medspiller 

Berører/blokkerer 
ballen; ballen 
havner tilbake til 
angriper 1 

Ingen 
berøring av 
ball  

Spill 
fortsetter 

Pasning teller 

 4 Pasning til 
medspiller 

Berører/blokkerer 
ballen; ballen 
havner utover 
sidelinjen eller 
kortlinjen 

Ingen 
berøring av 
ball 

Innkast for 
angriper 

Pasning teller 
ikke 

 5 Pasning til 
medspiller 

Ulovlig handling 
på angriper 1 
under pasningen 

Får ikke 
ballen under 
kontroll 

Frikast til 
angriper 

Pasning teller 
ikke 

 6 Pasning til 
medspiller 

Ulovlig handling 
på angriper2 

Får ikke 
ballen under 
kontroll 

Frikast til 
angriper 

Pasning teller 
ikke 

 7 Skudd på mål  Målvakt 
blokkerer 
ballen/ballen 
returnerer fra 
målstengene 

Angriper får 
ballen under 
kontroll igjen 

Kampen 
fortsetter 

Forvarseltegnet 
tas ned 

 8 Skudd på mål Målvakt 
blokkerer 
ballen/ballen 
returnerer fra 
målstengene 

Ballen går 
utover 
sidelinjen 

Innkast for 
angriper 

Forvarseltegnet 
tas ned 

 9 Skudd på mål  Ingen handling
  

Ingen 
handling 

Mål, avkast Angrep 
avsluttet 

10 Skudd på mål Målvakt får 
ballen under 
kontroll 

Ingen 
handling 

Utkast Angrep 
avsluttet 

11 Skudd på mål  Målvakt 
blokkerer 
ballen/ballen 
returnerer fra 
målstengene 

Forsvarende 
lag får 
ballkontroll 

Kampen 
fortsetter 

Angrep 
avsluttet 

12 Skudd på mål Forsvarer 
blokkerer ballen, 
ballen havner 
utover sidelinjen 
eller kortlinjen  

Ingen 
handling 

Innkast for 
angriper 

Pasning teller 
ikke 



13 Skudd på mål Forsvarer 
blokkerer ballen 

Får ballen 
under 
kontroll 

Kampen 
fortsetter 

Pasning teller 

14 Skudd på mål Forsvarer 
blokkerer ballen 

Angriper 1 
får ballen 
under 
kontroll igjen 

Kampen 
fortsetter 

Pasning teller 

15 Skudd på mål Ingen handling
  

Får ballen 
under 
kontroll 

Kampen 
fortsetter 

Pasning teller 

             

Situasjoner etter utførelsen av den 4. pasningen: 

Eks Handling 
angriper 1 etter 
utførelsen av 
den 4. 
pasningen 

Handling 
forsvarer 

Handling 
angriper 2 

Fortsettelse 
av spillet 

Avgjørelse 

 1 Skudd på mål Ingen handling Får ballen 
under 
kontroll 

Frikast 
forsvarende 
lag 

Passivt spill 

 2 Skudd på mål  Forsvarer 
berører ballen 

Får ballen 
under 
kontroll 

Kampen 
fortsetter 

Tilleggs-
pasning lov 

 3 Skudd på mål Forsvarer 
blokkerer ballen 

Angriper får 
ballen 
under 
kontroll 

Kampen 
fortsetter 

Tilleggs-
pasning lov 

 4 Skudd på mål Forsvarer 
blokkerer ballen 

Angriper 1 
får ballen 
under 
kontroll 

Kampen 
fortsetter 

Tilleggs-
pasning lov 

 5 Skudd på mål Forsvarer 
blokkerer 
ballen, ballen 
havner utover 
sidelinjen eller 
kortlinjen  

Ingen 
handling 

Innkast for 
angriper 

Tilleggs-
pasning lov 
 

 6 Skudd på mål Ulovlig handling 
på angriper 1 
under 
pasningen 

Ingen 
kontakt 
med ballen 

Frikast for 
angriper 

Tilleggs-
pasning lov 

 7 Skudd på mål Målvakten 
blokkerer 
ballen/ ballen 
returnerer fra 
målstengene 

Angriper får 
ballen 
under 
kontroll 
igjen 

Kampen 
fortsetter 

Passivtegnet 
opphører 

 8 Skudd på mål Målvakten 
blokkerer 
ballen/ ballen 
returnerer fra 
målstengene 

Ballen går 
utover 
sidelinjen 

Innkast for 
angriper 

Passivtegnet 
opphører 

 9 Skudd på mål Ingen handling Ingen 
handling 

Mål, avkast Angrep 
avsluttet 



10 Skudd på mål Målvakten får 
ballen under 
kontroll 

Ingen 
handling 

Utkast Angrep 
avsluttet 

11 Skudd på mål Målvakten 
blokkerer 
ballen/ ballen 
returnerer fra 
målstengen  

Forsvarer 
får kontroll 
over ball 

Kampen 
fortsetter 

Angrep 
avsluttet 

             

     

     

     

 
 
 
 
 


