DGI Midt- og Vestsjælland

U4/U8 håndbold
- det er lige dig!
Fremtidens håndboldspil for de 4, 6 og 8 årige
www.dgi.dk/midtogvestsjaelland

Boldspil med hænder
kan spilles på mange måder...
DGI håndbold tager udgangspunkt i
børnenes begejstring, nysgerrighed, bevægelsesglæde, lyst til at tage initiativ,
lyst til at gøre sig umage og lære noget
- drenge og piger, der har “gå-på-mod”
og krudt bagi.

A-rækken:
 Der spilles med 5 spillere på banen, 4
markspillere og 1 målmand.
 Hvis det ene hold er væsentligt stærkere end det andet, er det tilladt, at
sætte en ekstra markspiller ind.
 Der må dækkes op til og med 3-meteren. Er banen designet uden 3-meter,
beregnes ca. 1 meter fra målfeltet.
 Bolden må ikke erobres under tilbageløb til eget forsvarsområde. Returbolde fra målmand, parader eller skud på
stolpen må dog godt samles op.
 Mandsopdækning er IKKE tilladt.
 Der må ikke scores direkte på udkast.
 Har et hold for få markspillere, må
målvogteren gerne gå med i angrebet.
Et modangreb må ikkeafsluttes før
målmanden er på plads.
 Efter kampen stiller spillerne op på
række og siger tak for kampen.

B-rækken:
Samme regler som i A-rækken, dog med
følgende tilføjelser:
 Der skal være mindst to afleveringer
af markspillere, før der må foretages
skudforsøg mod mål.
 Der skal dækkes op på stregen hele
tiden.
 Der spilles med begrænset fysisk
kontakt.
C og D-rækken:
Samme regler som i B-rækken, dog med
følgende tilføjelser:
 Alle markspillere skal have rørt bolden, før der må foretages skudforsøg
mod mål.
 Træneren må gerne være på banen
og vejlede børnene under kampen.
Der henstilles dog til, at man kun vejleder fra den ene side af banen.
De fysiske rammer:
Bane: Der spilles på en opmærket bane
i hallerne
Bold: Omkreds: 46-49 cm.
A og B: Mini bold C og D: Micro bold
Vægt: 225-300 gram
Spilletid: 2 x 7 minutter

Vejlederen og trænerne:
 Vejlederen er en meget vigtig del
af spillet og hjælper med at løse de
mange udfordringer, der er i spillet.
 Udgangspunktet er, at alle skal føle
sig værdsat, skal udfordres, skal lære
noget, være en del af holdet og have
glæde ved at deltage.
 Udvikler spillet sig i en negativ retning,
kan vejlederen:
 Husk, du er altid vejleder, IKKE dommer.
 Hjælp spillet “på vej” ved at komme
med positive kommentarer til spillerne.
 Ved optræk til konflikt med trænere,
bed stævnelederen om at være til
stede. Det er alene stævnelederen,
der har kompetence til at sanktionere
på stævnepladsen.
 Hvis spillere “træder” udenfor regelsættet eller optræder usportsligt,
er det din opgave at fortælle den
pågældende, hvad der blev gjort galt
og dernæst at fortælle, hvad der er
korrekt. Hvis det en grov foreteelse,
skal spilleren have en grundig snak
med sin træner, imens kan en ny spiller træde ind.
 Der skal IKKE straffes med deciderede
udvisninger, kun med disse “samtaler”.
 Husk den positive ånd

De to holds trænere skal støtte spillerne, lytte til dem, vejlede dem og hjælpe
dem med at udføre det, de har tænkt sig
at gøre.

Kort sagt skal vejlederen og trænerne
hele tiden tage temperaturen på spillet
og samværet, så det ikke bliver ligegyldigt. De må have øje for, om:
 spillerne involverer sig i spillet
 spillerne hele tiden udfordres – lærer
noget
 spillerne får umiddelbar tilbagemelding på det, de gør
 spillerne ser ud til at trives

Til forældrene til deltagerne i U8-håndbold
- Vi har brug for jeres forståelse og
opbakning.
I kan hjælpe jeres barn og os voksne,
der står bag arrangementet, ved at
sætte jer ind i ideerne bag U8-håndbold,
understøtte børnenes trænere og især
støtte de vejledere, der leder kampene.
Vær medspiller og ikke modspiller!
Lad børnene få hjælp af vejlederen og
trænerne til at finde løsninger på de udfordringer, der opstår i forbindelse med
spillet. Lad være med at forvirre jeres
børn med endnu flere meldinger og anvisninger. Skal børnene have en totaloplevelse, er det vigtigt, at vi alle trækker
i samme retning. “Det er kampen, der er
det vigtigste - ikke resultatet”

10 gode råd til, hvordan forældre støtter
deres børn!
1. Mød op til træning og kamp, når du
har mulighed for det. Børnene ønsker
det.
2. Giv opmuntringer til ALLE børnene
under kampen – ikke kun dit eget barn.
3. Giv opmuntringer i både medgang og
modgang – giv ikke kritik.
4. Respektér trænernes anvisninger til
børnene under kampen – forsøg ikke at
påvirke ham/hende.
5. Dommeren er en vejleder, der skal
hjælpe børnene med at spille. Kritisér
ikke afgørelserne.

6. Giv opfordringer til dit barn om at
deltage i kamp og træning – pres ikke.
Barnet skal have lyst.
7. Spørg om kampen var spændende og
sjov – ikke kun om resultatet.
8. Sørg for rigtigt og fornuftigt udstyr –
overdriv ikke.
9. Vis respekt for arbejdet i foreningen.
Deltag i eller tag eventuelt initiativ til
årlige
forældremøder, hvor man kan afklare
ambitioner og holdninger.
10. Tænk på, at det er dit barn, der spiller
håndbold – IKKE dig.
God fornøjelse med Max. Totalhåndbold

Kontakt Idrætskonsulent Rita Johansen
Mail rita.johansen@dgi.dk eller på telefon 79404661

