
 

 

 

 

Viktig å vite i sekretariatet  

 
I dette heftet finner du informasjon om hva du skal passe på når du sitter i sekretariatet. 

Innholdet er tilpasset kamper i aldersbestemte klasser og kamper opp til og med 2. 

divisjon seniorklasser. I prinsippet er det de samme oppgavene som skal ivaretas i 1. 

divisjon og Postenligaen, men der er formkravene strengere.  

 

Du finner også eksempel på hvordan kamprapporten skal fylles ut. Kamprapporten er det 

eneste dokumentet som i ettertid kan si noe om hva som skjedde i løpet av kampen. Det 

som ikke er notert på den, blir ikke tatt hensyn til. Det er derfor viktig at rapporten blir 

nøyaktig og leselig fylt ut. Alle kamprapporter skal sendes regionskontoret.  

 

Sekretariatet skal bemannes av to personer; en sekretær og en tidtaker. De har følgende 

oppgaver før kampen begynner: 

 

Oppgaver før kampen 

- Klargjøring av banen. Rydd bort bagger, stoler og benker og annet som kan være i 

veien.  

- Sjekk kampballen. Se tabell for størrelser på siste side. 

- Finn frem og klargjør kamprapportene til dagens kamper (sekretæren) 

- Stille inn kampuret (tidtakeren) 

- Sørg for at blyant, papir, klokke, fløyte og time out-kort er på plass. 

 

Oppgaver for tidtakeren 

Innbytte 

Tidtaker skal følge med på om lagene foretar rett innbytte. Spilleren som er ute på banen 

må gå av banen før en ny går inn. Dette skal skje mellom midtstreken og den lille streken 

som er 3 m lenger nede på eget lags banehalvdel. 

 

Er det noen som foretar feil innbytte, skal du blåse i fløyta. Dommeren vil da stoppe 

kampen og komme bort til sekretariatet. Fortell hva som har skjedd, og hvem som gjorde 

feilen (spilleren som gikk av banen eller den som gikk inn på banen). 

Denne personen som gjorde feil vil få en 2 minutts utvisning av dommeren(e). 

 

2 min 

Dommeren stopper tiden. Skriv ned tiden når klokken stoppet og + på 2 minutter på tiden 

(da ser du når spilleren skal ut igjen). 

NB! Skriv ned på et eget ark nummer på spilleren som har fått utvisningen og hvilket 

tidspunkt personen skal ut på banen igjen. Dette gjøres fordi sekretariatet må vite riktig 

rekkefølge på de som skal ut på banen dersom det er flere enn 1 person som har utvisning 

samtidig. 
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Time Out 

Det laget som har ballen, kan ta time out, ved å gi time out-kortet til tidtaker. 

Blås hardt i fløyta og stopp kampuret, løft opp time out-kortet slik at dommerne ser hva 

som skjer. Bruk eventuelt knappen for time out på klokken i stedet for fløyte. 

Start stopperklokke med en gang dommerne er gjort oppmerksom på time out. 

Blås en lang høy tone i fløyta etter 50 sekunder. Time out varer 60 sekunder totalt. 

 

Pause 

Ta tiden på pausen – 10 min. 

 

Oppgaver for Sekretær 

- Gjør klar alle dagens protokoller slik at lagene kan hente den etter hvert. 

- Husk det skal skrives fullt navn og fødselsdato (eks. 24.12.90) på alle spillerne som 

er til stedet når kampen starter. De som kommer etter at kampen har startet, må 

skrives på protokollen før de går ut på banen. 

- Ballstørrelser og tillatt antall spillere fremgår av tabellen. 

- Før kampen sjekkes spillernes fødselsår. Overårige spillere skal ha gyldig 

dispensasjon liggende i sekretariatet under kampen. 

- ”Lagleder A” på begge lag skal skrive under protokollen før kampen starter.  

 

Straffesanksjoner 

Adv Sett kryss i denne ruten hvis en spiller får gult kort. 

2’ Sett kryss i første kolonnen hvis spilleren får 2 minutter utvisning. Sett kryss i neste 

kolonne hvis personen får en ny utvisning og i tredje kolonne for tredje utvisning. 

D Diskvalifikasjon. Sett kryss i denne ruten dersom spilleren får direkte rødt kort. 

R Sett kryss i denne ruten dersom spilleren idømmes en overtredelse som medfører 

rapport. Dommeren skal gi beskjed til sekretariatet. Dersom denne kolonnen 

benyttes, skal det også krysses av for Rapport følger øverst i høyre hjørne. 

LS Lagstraff. (Følg anvisninger fra dommeren.) 

 

Time-out , pause og bemerkninger 

Husk å skrive tidspunkt for time-out og pauseresultat på protokollen. 

Skader, protester eller andre merknader skal føres i feltet Eventuelle bemerkninger.   

 

Når kampen er ferdig: 

- Skriv sluttresultat 

- Summer målene til hver spiller som har scoret mål og sjekk at antall spillemål er det 

samme som sluttresultat 

- Dommere sjekker og godkjenner resultatet og skriver under kamprapport. Begge 

dommere må undertegne egenhendig.  

- Ring inn resultatet på tlf 815 68 333 snarest mulig og senest innen kl 21:30. 

- Alle kamprapporter skal sendes regionskontoret på e-post nhf.rsvn@handball.no 

eller NHF Region SørVest, Pb 3033, 4095 Stavanger. Telefaks kan ikke brukes. 

- Dommerregninger som er mottatt i hallen, skal sendes inn sammen med 

kamprapporten.  

mailto:nhf.rsvn@handball.no
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Aldersbestemmelser, spilletid og ballstørrelser  
 

Aldersgrensen regnes fra 1. januar det året serien starter.  

 

Klasse Alder/Født 
Antall 

spillere  
Spilletid Pause Ballstr 

IHFs bestemmelser for 

ballstørrelse 

Kvinner SR  Fra fylte 16 år 14 2 x 30 10 2 IHF 2 (54-56 cm/325-375 gram) 

Veteran 35 Fra fylte 35 år 14 2 x 25 10 2 IHF 2 (54-56 cm/325-375 gram) 

Jenter 20  1990 eller senere 14 2 x 30 10 2 IHF 2 (54-56 cm/325-375 gram) 

Jenter 18  1992 eller senere 14 2 x 25 10 2 IHF 2 (54-56 cm/325-375 gram) 

Jenter 17 1993 eller senere 14 2 x 25 10 2 IHF 2 (54-56 cm/325-375 gram) 

Jenter 16  1994 eller senere 14 2 x 25 10 2 IHF 2 (54-56 cm/325-375 gram) 

Jenter 15 1995 eller senere 14 2 x 25 10 1 IHF 1 (50-52 cm/290-330 gram) 

Jenter 14 * 1996 eller senere 14 2 x 20 10 1 IHF 1 (50-52 cm/290-330 gram) 

Jenter 13 * 1997 eller senere 14 2 x 20 10 1 IHF 1 (50-52 cm/290-330 gram) 

Jenter 12 * 1998 eller senere 14 2 x 20 10 1 IHF 1 (50-52 cm/290-330 gram) 

Jenter 11 1999 eller senere 12 2 x 15 5 0 0 (47-49 cm/250-300 gram) 

Jenter 10 * 2000 eller senere 6-8 2 x 13 4 0 0 (47-49 cm/250-300 gram) 

Jenter 9 * 2001 eller senere 6-8 2 x 13 4 0 0 (47-49 cm/250-300 gram) 

            

Menn SR Fra fylte 16 år 14 2 x 30 10 3 IHF 3 (58-60 cm/425-475 gram) 

Gutter 20  1990 eller senere 14 2 x 30 10 3 IHF 3 (58-60 cm/425-475 gram) 

Gutter 18  1992 eller senere 14 2 x 25 10 3 IHF 3 (58-60 cm/425-475 gram) 

Gutter 17 1993 eller senere 14 2 x 25 10 3 IHF 3 (58-60 cm/425-475 gram) 

Gutter 16  1994 eller senere 14 2 x 25 10 3 IHF 3 (58-60 cm/425-475 gram) 

Gutter 15 1995 eller senere 14 2 x 25 10 2 IHF 2 (54-56 cm/325-375 gram) 

Gutter 14 * 1996 eller senere 14 2 x 20 10 2 IHF 2 (54-56 cm/325-375 gram) 

Gutter 13 * 1997 eller senere 14 2 x 20 10 1 IHF 1 (50-52 cm/290-330 gram) 

Gutter 12 * 1998 eller senere 14 2 x 20 10 1 IHF 1 (50-52 cm/290-330 gram) 

Gutter 11 1999 eller senere 12 2 x 15 5 0 0 (47-49 cm/250-300 gram) 

Gutter 10 *  2000 eller senere 6-8 2 x 13 4 0 0 (47-49 cm/250-300 gram) 

Gutter 9 * 2001 eller senere 6-8 2 x 13 4 0 0 (47-49 cm/250-300 gram) 

HU   14 2 x 15 5    

* Dispensajon fra Norges Håndballforbund sine regler gjort av Regionstyret. Dispensasjonen gjelder kun for spill i 

regionens serier.  

 

I aldersbestemte klasser kan samme utøver spille for to lag, men det må gå minimum 1 

time fra første kamp slutter til neste kamp begynner. Det er kampens faktiske varighet 

som teller, ikke hvor lenge den enkelte spilleren har vært på banen.  

 

Eksempel: Kamp 1 begynner kl 13 og avsluttes kl 14. Ingen av spillerne som står oppført 

på kamprapporten på denne kampen, kan spille ny kamp før tidligst kl 15. Det har ingen 

betydning om spilleren har vært på banen i kamp 1 eller når vedkommende eventuelt gikk 

av banen. Alle som står oppført på kamprapporten skal ha minst 1 time pause fra kamp 1 

avsluttes til kamp 2 begynner.  

 

 

 

  


