DGI BEGYNDERSTÆVNER

U10 - U12 - U14
-Det er sjovt at
være med
Kom og få en god oplevelse
DGI Midt- og Vestsjælland Hånbold

DGI Håndbold U10-regler
Alle kampene vare 2 x 15 minutter

DGI håndbold - U10 regler
-3.5 Regler for U10 spillere.
3.5.1 Målfeltet er målvogterens område.
Målvogteren:
Det er ikke tilladt for målvogteren at
gå over midterlinjen - heller ikke for at
skyde
straffekast.
3.5.2 3 meter feltet (området mellem
målfeltet og 3-meter linjen).
Er et frit opdækningsområde, hvor det
er tilladt at bevæge sig frit og dække op
som ved almindelig håndbold.
Det er ikke tilladt for forsvarsspillerne at
bevæge sig udenfor 3-meter linjen eller
erobre bolde uden for
3-meter linjen (frikast). Så snart det forsvarende hold har bolden under kontrol,
skal det angribende hold straks
løbe hjem og dække op mellem 3-meter
linjen og målcirklen (frikast).
3.5.3 Banen (området mellem de to
3-meter linjer) er en angrebszone.
Når et hold har afsluttet angrebet (forsvarsspilleren har bolden under kontrol),

skal spillerne løbe tilbage til eget 3-meterfelt. Det er tilladt at tage bolden eller
forsøge at tage en bold når den efter
skud mod mål, returnerer fra en forsvarsspiller, målvogter eller målstolpe.
Forsøg på at erobre bolden i returløb
medfører frikast til det angribende hold.
Hvis det angribende hold mister bolden
på anden måde (tekniske fejl, indkast
m.m.) skal holdet straks
løbe hjem og dække op.
3.5.4 Bolden: Omkreds 50-52 cm. Vægt
290-330 gram.
3.5.5 Målet: Der spilles med sænket
overligger (målets ”lysning”: 178 x 300
cm).
Formålet med stævnerne er at få en god
oplevelse med håndboldspillet, hvor
man møder jævnbyrdige modstandere.

Etiske regler for U10-U12-U14
Når du tilmelder:
-Stævnerne er forbeholdt nybegyndere,
uøvede og spillere der får ingen eller lidt
spilletid i almindelige kampe.
-Formålet med stævnerne er at give
spilletid til de næst bedste, at give gode
oplevelser til dem der ikke er så gode,
samt at skabe gode og jævnbyrdige
kampe så alle får en god oplevelse.
-Ved tilmelding skal der tages hensyn
til ovennævnte, bliver man på grund af
spillerafbud eller lignende, nød til at
tage nogle af de dygtigere spillere med,
så…
Husk at kampene bliver afviklet på
nybegyndernes premisser.
Når vi spiller:
-Som leder skal du deltage aktivt i gennemførsel af de etiske regler for denne
type stævner,
husk vi spiller ikke nødvendigvis for at
vinde, men for at give børnene en god
oplevelse!
-Alle kampe bliver dømt af uddannede
dommere, der spilles efter de normale
håndboldregler,
MEN ………
-Dommerne er forpligtet til at fortolke
reglerne på en måde der er tilpasset det
niveau spillerne

er på, derfor vil specielt de tekniske
spilleregler blive brugt med konduite og
reglerne fortolkes nødvendigvis
ikke ens over for de enkelte spillere.
Som eksempel kan nævnes skridtreglen:
-Vurderer dommeren, at en spiller endnu
ikke har lært reglerne, kan han/hun
sagtens få
lov at tage 5 skridt, mens en øvet spiller
kun får lov at tage 3 skridt. På samme
måde vil
mange andre spilleregler blive ”bøjet”
alt efter den enkelte spillers spilforståelse, tekniske
formåen og regelkendskab.
-Dommeren er bemyndiget til at indføre
særregler, hvis målforskellen mellem de
to hold er for stor.
-Følgende særregler vil blive benyttet :
Offensivt spil og bolderobring forbydes
for det ”dygtige” hold, overtrædelse
straffes med frikast til modstanderne.
Det ”dygtige” hold skal spille i undertal
(ved U10 får modstanderne en ekstra
spiller på banen,
ved U12 skal det ”dygtige” hold tage en
spiller ud).
-Dommernes vigtigste opgave er ikke at
dømme kampene, men udøve en kampafvikling tilpasset spillernes niveau,
samt at hjælpe og vejlede spillerne ud i
håndboldens regel-jungle!

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. Respekter trænernes anvisninger til
børnene under kampen
– forsøg ikke at påvirke ham/hende.
5. Dommeren er en vejleder, der skal
hjælpe børnene med at spille. Kritiser
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 evt. initiativ til årlige
forældremøder, hvor man kan afklare
ambitioner og holdninger.
10. Tænk på, at det er dit barn, der spiller
håndbold – IKKE dig.
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