
Banen: 

Storrelsen p6 en kortbane er 2/3 av en ordin r Ilkdballbane 
(25,5-26 x 20m med full bredde som man kan se av tegningen under. 

25,5-26 m 

Norges Handballforbund onsker alle god 
fornoyelse med 5'er handball pa kortbane! 
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Hvorfor 5'er handball pa kortbane? 

Med 5'er h5ndball p5 kortbane vil utviklingen av hSndballspillet skje 
gradvis og sSledes klargjore spillere, trenere og foreldre til 
ordinaart spill p8 stor bane. Dette uten S gS p5 kompromiss med 
hensynet til mange ballberoringer, trening av tekniske detaljer og 
grunnelementene i h5ndball. 

Det er viktig a ivareta den enkelte spillers n5vaarende niv5, men 
ogs5 bevare spillernes nysgjerrighet etter a n5 neste niv5 (ste -re 
bane, flere regier og fokuspunkter). 

Banens storrelse gjor at transportetappen midt p5 banen blir 
mindre, og antallet spillere gir rom for flere ballberoringer per 
spiller. I tillegg blir spillerommet ste -re og med banens lengde 
legges det opp til at spillerne hele tiden vil vaere ballorienterte og 
involvert i spillet. Med andre ord, spillerne blir mer bevegelig i lokle 
angreps- og forsvarsspillet. 

Forskning viser at spill p5 mindre baner og faerre spillere gir: 

- Flere ballberoringer 
- Storre engasjement 
- Hoyere motivasjon 
- Hoyere intensitet 
- Storre grad av involvering av flere spillere p5 

banen 
- Storre helsemessige gevinster 
- F rre spillere gir ogs5 mulighet for dybde og 

bredde i spillet, noe som blant annet oker 
muligheten for fintespill og forstSelsen for 
kantspill. 

Bort med maltavle 
5'er h5ndball p5 kortbane SKAL spilles uten m5Itavle. 
I mange sammenhenger viser det seg at fokus p5 resultat ofte er et 
forstyrrende element, hvis man som spiller skal ha lyst til samt torre 

prove ut det man har trent IA 

Malgruppen 
5'er h5ndball p5 kortbane er et konkurransetilbud for de i 
arsklassene 9-10 Sr. 

Spillere: 
5'er h5ndball p5 kortbane spilles med fire utespillere og en malvakt 
per lag. MSlvakt kan bli med opp i angrep. Det oppfordres til 
rotere p5 spillplasser, saerlig m5Ivaktposisjon. Malvakten skal ha 
egen draktfarge (bruk gjerne vest eller lignende). 

Ved bruk av malvakt far man overtall i angrep som igjen gir flere 
valg og flere muligheter til a lage mSl. lntensjonen er ikke at det skal 
scores mange mSl i «Spent m5ID da mavakten ikke er p5 plass. 
Scoring i Spent mal kan ikke skje fra egen banehalvdel. 
Hvert lag kan ha med inntil 10 spillere til kamp. Det er onske om at 
flest mulig spillere tilhorende et lag skal f5 v re med til kamp. Alle 
som er med til kamp SKAL spille. 

Ball: 
I 5rsklassen 9 Sr benyttes ballstorrelse 00, mens i 10 5rsklassen 
benyttes ballstorrelse 0. 

Spilletid: 
Kampene i 5'er handball p5 kortbane skal spilles over 2x15 minutter. 

Ved regionalt turneringsspill med to eller flere kamper per dag, kan 
spilletiden reguleres regionalt, men varigheten per kamp kan ikke 
vwre under 20 minutter totalt. 

Kampen settes i gang: 
Kampen starter med avkast til det laget som vant loddtrekking. 
Etter scoring settes ballen i spill igjen ved at m51vakten foretar 
utkast fra m5Ifeltet. 
Den forste pasningen fra malvakt til egen spiller kan ikke «stjelesD 
av motstanders lag. 

Nar det angripende laget taper ballen i angrep, er det ikke tillatt 
ligge fremme og hindre et utspill fra malvakt til sine medspillere. 


