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Før, under og etter arrangementet 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kleppil.no/Handball/Handballens-verdier/
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REGION VEST SITT ANSVAR 

 Reservere idrettshaller til minihåndballturneringene 

 Ta imot påmeldinger fra lagene 

 Lage kampoppsett 

 Formidle informasjon til klubber 

 Være behjelpelig med informasjon i forbindelse med arrangement. 

 Være behjelpelig med barnekamplederkurs og trenerkurs. 

 

MARKEDSFØRING 

Lag plakater som henges opp i og i nærheten av hallen. Husk også butikker, skoler, 

barnehager osv. Lokalaviser bør orienteres om turneringen, ring gjerne og avtal med 

lokal journalist.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

(Eksempel fra Kalandseid Idrettslag)                                                                                                                                                                                       

 

 

BANER  

Spilleflaten skal være 20 x 12 meter. Det skal benyttes minihåndballmål og 

målgården skal våre 4,5 meter målt med to halvbuer fra hver målstolpe. Frikastlinjen 

lages som mållinjen, her er avstanden fra målfeltlinjen 6m.  

Det er plass til 3 minihåndballbaner på en ordinær bane, men husk å ta hensyn til 

tilskuere. Region Vest lager som utgangspunkt kampoppsett tilpasset 2 

minihåndballbaner. Arrangørklubb er ansvarlig for oppmerking. Dette kan gjøres 

ved å tape. (Tape må godkjennes av vaktmester).  

Minimålene må monteres og sikres forsvarlig. Det anbefales sandsekker, feste i 

gulv eller vegg når en skal sikre minimålene. Målet er innvendig 240 cm bredt, og 

160 cm høyt. Målstolpene er 8 x 8 cm og malt i felter med kontrastfarger. 

Arrangør setter ut benker til eventuelle innbyttere og lagledere. Lag plakater som 

tydelig viser hva som er bane 1, 2, 3 osv. 

http://idrett.speaker.no/Organisation.asp?WCI=wiKlubbKassaNews&WCU=952966&CatId=141637
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MINIHÅNDBALLBANEN: 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                          

5 
 

ARRANGEMENTSANSVARLIG OG KAMPVEILEDERANSVARLIG 

Arrangørklubbene skal sette opp et hovdesekretariat lett synlig for lagene. Her skal 

laglederne for de ulike lagene henvende seg når de ankommer hall slik at arrangør 

får oversikt over lagene som er kommet. Laglederne får også beskjed dersom det 

skulle være endringer i kampprogrammet. 

Det er ønskelig at arrangør til enhver tid har både en arrangementsansvarlig og en 

kampveilederansvarlig til stede i hallen. Kampveilederansvarlig plikter å sørge for at 

barnekamplederne (dommerne) er godt kjent med 

reglementet, og at de er sin veilederrolle bevisst. 

Arrangementsansvarlig har ansvar for at tilreisende lag 

med spillere, lagledere og foreldre får en god opplevelse i 

hallen. Arrangørklubb skal alltid ha en Fair Play-vert, 

ikledt Fair Play-vest, i hallen som skal sørge for at arrangementet gjennomføres etter 

Fair Play-prinsippene. Dette kan gjerne være arrangementsansvarlig. I tillegg skal 

det være en Kampvert ved hver minibane. 

Vi ønsker at lagledere, trenere, kampveiledere og andre ansvarlige for 

arrangementet som røyker og snuser, henvises til et eget område lite synlig for 

spillerne. Vi ønsker selvsagt å overføre gode holdninger til barna. 

BARNEKAMPLEDER (DOMMER) 

Arrangørklubbene har ansvar for å skaffe barnekampledere til minihåndballkamper. 

Regionen ønsker at kampene dømmes av utdannede klubbdommere 

(barnekampledere), og ser helst at dette blir gjort. I de tilfellene dette ikke lar seg 

gjøre skal det være en person som er fylt 16 år med noe kunnskap om håndball som 

tar seg av kampledelsen. I minikamper er det tilstrekkelig med en barnekampleder 

pr. kamp.  

Barnekamplederne skal være barnas medhjelper og veilede etter sunn fornuft i 

henhold til minihåndballens reglement, idè og idèelle målsetting. Vær synlig og 

aktiv med å hjelpe spillerne. Det kan vurderes å benytte klubbens seniorspillere til 

denne oppgaven. Det kan bidra til å knytte bånd mellom klubbens eldste og yngste 

medlemmer. Det er viktig at barnekamplederne møter i treningsklær/sko. (Gjerne 

klubbens treningsdress). Anbefalt honorar er kr. 50.- pr kamp. 

KAMPVERTER 

Det skal være en kampvert ved hver minibane. Kampverten (ikledt gul Fair Play-

vest) skal se til at spillere, trenere/lagledere, barnekampledere samt publikum 

opptrer etter Fair Play og ha en god dialog med trenere og lagledere angående bruk 

av godt lagledervett dersom behov. Se heftet «Minihåndball 6-9 år og godt 

lagledervett». Kampverten skal også ha god kommunikasjon med 

barnekamplederne og være en støtte for dem. 
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SEKRETARIAT  

Tidtaker i hovedsekretariatet skal starte og stanse alle kampene ved hjelp av 

vegguret eller måltavlen. Dersom dette ikke finnes kan tidtakingen styres av 

dommeren.  

 

Måltavle (flipover) skal sesongen 16/17 kun benyttes for 9-årslagene. 6,- 7- og 8 år 

skal spille uten resultatregistrering og måltavle. I stedet for sekretariat ved hver 

minibane skal det være en Kampvert. Sesongen 17/18 skal det ikke benyttes måltavle 

for noen lag i minihåndball. 

 

Husk videre å ha fløyter (til barnekampleder) og vester (ved draktkollisjoner) klar. 

 

SPEAKER/MUSIKK: 

 Ønske velkommen  

 Informere om Fair Play  

 Annonsere kampene  

 Opplyse om spilletid  

 Opplyse om eventuelt salg av kaffe/mat mm.  

 Orientere og lede premieutdelingen og eventuelt innmarsjering (Kun siste 

serierunde om våren). 

 

SALG/KIOSK  

Til disse arrangementene kommer det gjerne flere hundre mennesker, og spillende 

barn er ofte sultne. Det er derfor viktig å beregne nok mat og drikke. Forsøk å tenke 

gode og sunne produkter for salg. Les mer om «Sunn Idrettshall». Sørg for å ha god 

kapasitet og plass ved utsalgsstedet.  

 

PLAKATER  

Deltakende klubber bør få hver sin merkede garderobe. Banene må tydelig merkes 

med nummer, samt kampoppsett bør henges opp lett synlig. (Stor plakat på vegg). 

Det må opplyses hvor mye inngangsbilletten koster. Vi anbefaler at det deles ut 

foreldrevettkort sammen med en eventuell inngangsbillett. Toaletter, salgssteder og 

lignende må også merkes.  

 

BALLER  

Det skal benyttes ballstørrelse micro (00) fra 6-9 år (mykball for 6 og 7 år)  
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RETNINGSLINJER FOR MINIHÅNDBALL (4’ER HÅNDBALL) 

Arrangørklubb og alle som er med å arrangere bør sette seg inn i retningslinjer for 

minihåndball og sørge for at sekretariat og barnekampledere har gjort det samme. 

Deltakende lag bør også informeres om at de følger samme retningslinjer. Dette 

fordi vi ønsker at alle minihåndballarrangement skal følge samme 

kampreglement. 

 Spilletid: 2 x 10 minutter med 2 minutters pause. Ingen sidebytte mellom 

omgangene. Det settes av 25 min. til hver kamp i kampoppsettet. 

 

 Ballstørrelser: 
Ball nr. 00 Micro 
Ultima mykball 

har str.24- 
43- 46 cm  

J/G 6-9  
6- og 7-åringene skal spille 

med mykball 

 

 Laget kan bestå av inntil 8 spillere, men vi anbefaler kun 6 spillere slik at alle 

får spille mest mulig. 4 av disse kan være på banen samtidig. 

 

 Det oppfordres til at lagene spiller med fire spillere i angrep, slik at målvakt 

blir med i angrepsspillet. 

 

 Alle på laget skal spille tilnærmet like mye og alle kan være målvakt i løpet av 

kampen. Det spilles ikke med egen draktfarge for målvakt. 

 

 Det er avkast fra midten kun når omgangene starter. 

 

 Etter scoring setter målvakten alltid ballen i spill fra målfeltet, og IKKE fra 

midten. 

 

 Kontringer er lov, men gjentatte kontringer bør begrenses. 

 Scoring skal bare godkjennes når skuddet er avlevert fra forsvarende lags 

banehalvdel.  

 

 Det foretas utkast fra målvakt hver gang ballen har passert kortlinjen. 

 

 Det er lov å spille både utgruppert og nedgruppert i forsvar, men alt 

forsvarsspill skal være ball- og ballbaneorientert for at de yngste skal jobbe 

aktivt for å erobre ballen i forsvar. Trenere bør uansett i perioder unngå snapp 

av ball dersom eget lag blir for dominerende. Å snappe ball er ikke det 

samme som å bli liggende ute og ”fiske”. Forsvarsspillerne bør hele tiden 

jobbe ut og inn og sidelengs etter hvor ballen er. 

 

 Innkast utføres fra det sted der ballen passerte sidelinjen. 

http://www.handball.no/p1.asp?p=35530
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 Det er ikke ønskelig med særlig grad av fysisk kontakt mellom spillerne i 

form av taklinger og holdninger. 

 

 Reglene om ballbehandling, tre skritt og tre sekunder, håndheves BARE når 

spilleren har hatt vesentlig fordel av aksjonen. 

 

 I 4’er håndball skal IKKE advarsel, utvisning og diskvalifikasjon benyttes. 

Dersom en spiller begår regelbrudd i forhold til motspiller eller opptrer 

usportslig, skal dette medføre tilsnakk/irettesettelse fra barnekamplederen. 

Ved gjentatte regelbrudd fra en og samme spiller, skal barnekamplederen 

påse at lagleder bytter ut spilleren, veileder og korrigerer denne, før spilleren 

igjen er spilleklar. 
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DELTAKENDE LAG SINE OPPGAVER  

                                                                  

 Sette seg inn i retningslinjer for minihåndball (Se s.7-8). 

 

 Lagleder tar kontakt ved ankomst hall og registrerer kontaktopplysninger 

som navn, e-post, tlf. og hvilket lag en har ansvar for. 

 

 Sjekke med arrangørklubb om når og hvor laget skal spille. Se om 

kampoppsettet stemmer med tidligere opplysninger. Et kampoppsett kan 

være endret. 

 

 Sjekke med arrangørklubb om lag har trukket seg og være villig til å steppe 

inn der motstander mangler. 

 

 Utøve godt lagledervett 

 

 

 

 

 

 

Øvrig informasjon om minihåndball finner du på vår hjemmeside: 

www.handball.no, Region Vest og velg Kampaktivitet og ”Minihåndball” 

 

VI ØNSKER ARRANGØRER AV MINITURNERINGER LYKKE TIL! 

 

 

http://www.handball.no/p1.asp?p=35530
http://www.handball.no/p1.asp?p=35530
http://www.handball.no/
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VED SPØRSMÅL - KONTAKT NHF REGION VEST 

 

 

E-post: nhf.rvn@handball.no - Sentralbord: 55 59 58 30  

 

 

SEKSJON KAMPSERVICE: 
  

 

 

Marit Davik Siv Trones  Katrine Abelsen 
Oddny Grete 

Njøten 

Barnehåndball-
ansvarlig 

Seriekonsulent 

Sentralbord 

Seriekonsulent 

Dommerutvikling
Seriekonsulent  

 

Klubbutvikling 
Barnehåndball 

Kampservice  

(S&F) 

977 31 661 454 41 228 922 92 726  991 58 771 
   

 

Tom Erik 

Lindhjem  

Torleif Landa  

Svein 

Mjeldheim  

 

Dommer-

ansvarlig 
Seksjonsleder Seriekonsulent 

 

900 54 812 913 98 838 906 67 336  

 

  

www.handball.no 

mailto:nhf.rvn@handball.no
mailto:marit.davik@handball.no
mailto:siv.trones@handball.no
mailto:barbro.kroken@handball.no
tel:92292726
mailto:tom.erik.lindhjem@handball.no
mailto:tom.erik.lindhjem@handball.no
mailto:torleif.landa@handball.no
mailto:svein.mjeldheim@handball.no
mailto:svein.mjeldheim@handball.no
http://www.kleppil.no/Handball/Handballens-verdier/
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