
Minihandboll 
 

Generellt 
 
Fokus under minihandbollsspel ska vara följande: 
Alla kan spela. Alla får mycket bollkontakt. Alla gör mål. 
Minihandbollen stimulerar fantasin, förbättrar spelarnas teknik 
och ger dem mod. 
 
I minihandbollen har domarna ofta överseende med att barnen 
gör fel, de blåser alltså inte alltid för 4 steg osv. De hade blåst hela 
tiden annars och då hade spelet blivit avbrutet av avblåsningar 
hela tiden. Minihandbollens första år handlar om att ta vara på 
barnens egen kreativitet. De måste få lyckas och med det lära sig 
de olika reglerna och ha roligt. Kraven på de olika reglerna 3 steg, 
linje, 3-sekunders-regel och dubbelstuds kommer att öka med åren. När barnen intar stor 
plan (inte minihandbollsplan) så blåser domarna fullt ut efter handbollens regler. 
 
Domarna ska tillämpa snälla regler, gärna förklara och låta spelarna "göra om". Vägleda och 
utbilda spelarna på planen. Det är t ex inte viktigt att ha en fot på linjen vid inkast. Inga 
straffar vid pass till målvakt i egen målgård och det gör inget om målvakten går in och ut ur 
målgården med bollen. Vem som helst får stå i mål, det behövs ingen avvikande 
målvaktströja. Eftersom det inte finns någon frikastlinje får spelarna stå var dom vill vid 
frikast. 
 
Styr inte spelarna för mycket. Låt dom jaga boll, det är roligare, och ”6-0 spel” har dom hela 
sin handbollskarriär att lära sig. Det är viktigt att små nya handbollsspelare lär sig röra sig 
från början och att inte vara i passningsskuggan. Spelarna utvecklas snabbare, bollkontakten 
är större, avsluten blir fler. Var inte fixerad vid resultat, låt spelarna ha roligt det är det 
viktiga med minihandboll. 
 
Några regler 
 

• Fem spelare på plan: fyra utespelare och en målvakt. Man får byta mellan att vara 
målvakt och utespelare under matchen. En match är cirka 12-20 min. Mjuka bollar. 

 

• Spelaren får fånga + ta tre steg +dribbla/studsa bollen + fånga + ta tre steg och kasta 
iväg bollen men inte börja dribbla/studsa bollen en andra gång eller ta mer än tre 
steg.  
Dubbelstuds och stegfel beivras genom att gå tillbaka till startplatsen och behålla 
bollen. Man startar med ett frikast för den som gjorde fel. 
 

• I minihandboll får spelaren hålla bollen i mer än 3 sekunder (”3-sekundersregeln” 
tillämpas alltså inte). 

 



• Det som i ”vuxenhandbollen” skulle ge avkast eller hörnkast ersätts i minhandbollen 
med målvaktskast. 
Vid målvaktskast ska icke bollförande lag springa hem till egen målgårdslinje. Laget 
får ej gå upp i offensivt försvar förrän då det bollförande laget har genomfört två 
passningarna (utkastet inräknat), eller då bollen kommit över på offensiv planhalva. 

 

• Man får stoppa motståndaren med kroppen, men inga omfamningar (=låsningar) 
eller knuffar tillåts i minihandboll. 

 

• Spelaren får slå på en boll som är i luften, men inte på en boll som motståndaren 
håller i handen. 

 

• Spelaren får kasta sig efter rullande eller studsande boll, men inte på sådant sätt att 
motståndaren riskerar att skada sig  

 

• Farligt spel (t ex att knuffas bakifrån eller dra i arm bakifrån) beivras med personlig 
utvisning i två anfall. Laget får sätta in en annan spelare och blir inte drabbat. 
Matchledare förklarar för spelaren vad hen gjorde för fel. 
 

• Spelaren får beröra bollen med kroppen från knäet och uppåt, men inte med 
underben eller fot. 
 

• Spelaren får inte trampa på eller innanför målgårdslinjen, vare sig som anfallare eller 
försvarare. 
 
 
 

Jätteviktigt att alla spelare, ledare och föräldrar låter domarna döma i lugn och ro, de gör 
sitt bästa och vi respekterar deras beslut! 
 
Likaså är det viktigt att vi alla uppför oss schysst mot motståndarna och mot varandra. Bara 
positiva tillrop vid sidan av och på planen! 
 

  



Svenska handbollsförbundet (SHF) och barnhandboll 
 
Svenska Handbollförbundet förespråkar en barnhandboll som präglas av ett spel som är 
anpassat för barnens individuella och fysiska förutsättningar. Leken i barnhandboll ska skilja 
sig från den vuxna delen av spelet och det bör finnas en naturlig utveckling i förhållande till 
utmaningar, svårighetsgrad, komplexitet etcetera. Spelet vi erbjuder barnen måste ge ett 
stort engagemang och inte minst bollkontakt.  
 
Barnhandboll ska: 
- ge goda upplevelser för de spelare som deltar. 
- ge utveckling av alla spelets faser så som genombrott, skott och rörelse. 
- syfta till att hålla bollen i spel utan onödiga avbrott. 
- genomföras av färre spelare vid varje matchtillfälle för att ge varje spelare mer speltid, mer 
speltid ger större glädje. 
- ha ett mindre taktiskt fokus så som spel och försvarsuppställningar. 
- ge en naturlig progression där spelformen följer spelarnas individuella utveckling. 
 
Därför väljer SHF att införa följande regelförändringar inom minihandbollen: 
 

1. Tre-sekunders regeln – används inte 
Varför: Barn i denna ålder behöver mer tid för att upptäcka medspelare och ta beslut. 
Perceptionen är inte tillräckligt utvecklad. 
 

2. Dubbelstuds och stegfel beivras genom att gå tillbaka till startplatsen och behålla bollen. 
Starta med ett frikast för den som gjorde fel. 
Varför: Du gör det lättare för spelaren att lära sig handboll, och spelarna tillåts att göra fel. 
För att sedan kunna prova igen och på så sätt få lyckas, vilken i sin tur leder till en mer 
positiv upplevelse. 
 

3. Farligt spel beivras med personlig utvisning i två anfall. Laget får sätta in en annan spelare 
och blir inte drabbat. Matchledare förklarar för spelaren vad hen gjorde för fel. 
Varför: Farligt spel ska beivras. Eftersom spelaren måste kliva av planen finns det utrymme 
för ledarna att på ett pedagogiskt sätt förändra spelarens beteende. 
 

4. Avkast och hörnkast (=inkast från hörnet) ersätts av Målvaktskast. 
Varför: Det ger ett snabbare och mer flytande spel. Vilket i sin tur leder till högre 
bollkontaktsgrad för varje spelare 
 

5. Vid Målvaktskast ska icke bollförande lag springa hem till egen målgårdslinje. Laget får ej 
gå upp i offensivt försvar förrän då det bollförande laget har genomfört två passningarna 
(utkastet inräknat), eller då bollen kommit över på offensiv planhalva. 
Varför: Anfallande målvakt får tid på sig att passa ut bollen. Försvararna lär sig att springa 
hem direkt vid avslut. Det kommer att sitta i ryggmärgen på försvararna när de blir vuxna.  
 

6. Inga omfamningar (=låsningar) eller knuffar tillåts. 
Varför: I försvaret vill vi att spelarna ska träna på fotarbete och att placera sig rätt samt att 
erövra bollen. Spelarnas perceptionsförmåga är för dåligt utvecklad i denna ålder för att 
spela anfallsspel mot fullkontaktförsvar 


