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Etiske regler for totalhåndbold 
 

Grundlæggende ide 
Formålet er, at børnene skal lære et hurtigt spil, hvor de selv får lov til at tænke og handle, og hvor de 

bliver udfordret! Det er kampen, der er det vigtigste – ikke resultatet. 

 

Det praktiske spil 
Der spilles på en mikrobane med 4-5 spillere på hvert hold.  

Der spilles stort set efter almindelige håndboldregler – dog under hensyntagen til de enkeltes niveau. 

Der spilles med en skumbold (COG). 

En spilleder hjælper spillerne med at gennemføre kampen – i samarbejde med de to holds vejleder – så alle 

bliver udfordret og synes, det er sjovt. 
 

Spillederen og vejlederne skal hele tiden tage temperaturen på spillet og samværet, så det ikke bliver 

ligegyldigt. De skal have øje for følgende: 

 Spillerne involverer sig i spillet 

 Spillerne udfordres hele tiden og lærer noget 

 Spillerne på umiddelbar tilbagemelding på det, de gør 

 Spillerne ser ud til at trives 

 

Regler 
Spillerne: Må løbe rundt på hele banen, spille til de andre og score mål. Dette gælder også 

for målmanden.  

Skal, efter skud på mål, og når bolden er mistet, tilbage og røre stregen på eget 

målfelt, før de må gå ud og få fat i bolden igen 

 Skal føle sig værdsat, skal lære noget, være en del af holdet og føle glæde ved 

at deltage. 
 

Spillederen: -  Hjælper spillerne, jvf. ovenfor. 

- Skal bryde ind i spillet, hvis det udvikler sig negativt, og give gode råd, hjæl-

pe og eventuelt ændre på spillet. Dette indebærer, at spillederen kan tillade, 

at et hold får en spiller mere med, eller at et hold tager en spiller ud og såle-

des har en spiller mindre i en periode eller i resten af kampen. 

- Kan også være en ekstra spiller for det ene hold, hvis der er stor forskel på 

holdene. 

- Skal i den forbindelse snakke med de to holds vejledere og få præciseret, 

hvad det er, at totalhåndbold går ud på. 

- Dømmer skridt m.v. i henhold til børnenes niveau. 
 

Trænere/vejledere: Skal støtte spillerne, lytte til dem, vejlede og hjælpe dem. 
 

                     Spillerne skal mærke SUS’et: 
 

Det skal være  Sjovt,  

der skal være  Udvikling/ 

                      Undervisning, og 

børnene  skal  Svede. 


