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Spilleregler: 
For 10-årslagene gjelder;  
Vanlige håndballregler benyttes, unntatt:  

a) Det spilles 6 mot 6 inkl. målvakter. 
b) Etter scoring settes spillet i gang med utkast fra målvakt. 
c) Det spilles med nedsenket tverrligger. 
d) Det er ikke anledning for lagene å benytte time-out. 

 
Øvrige klasser; 
Kampene spilles etter NHF`s kampreglement. 
En spiller kan kun delta på ett lag i samme klasse i turneringen, så fremt arrangør ikke har godkjent dispensasjon 
etter søknad i forkant av turneringen. 
Det gis ingen lagstimeout. 
Ved lik poengsum teller innbyrdes oppgjør, deretter målforskjell. 
Ved uavgjort i sluttspillkamper/finaler, spilles golden goal inntil 3 minutter. Hvem som starter med ball avgjøres 
ved trekking. 
Hvis ingen av lagene har scoret i løpet av 3 minutters forlenging, avgjøres kampen med 7-meters kast (iht NHF`s 
kampreglement). 
Det er klisterforbud i klassene J10, J/G12 og J14. Brudd på forbudet regnes som protestgrunn for 
motstanderlaget. Lag som bryter forbudet vil dømmes til å tape gjeldende kamp. 
 
Spilletid innledende kamper og semifinaler; 
Klasse J10 og J/G12  1  x  15 min 
Klasse J14 og J/G16  1  x  20 min 
Klasse kvinner senior  1  x  25 min  
 

Spilletid finaler; 
Klasse J/G12   2  x  10 min (2 min pause) 
Klasse J14 og J/G16  2  x  15 min (2 min pause) 
Klasse kvinner senior  2  x  20 min (2 min pause) 
 
Lag 1 (”hjemmelaget”) stiller på banehalvdel til venstre for sekretæriatet og starter med ballen. Lag 1 stiller også 
med matchball. Ved draktlikhet så bytter Lag 2 (”bortelaget”) drakter. Vester er tilgjengelig i sekretæriat. 
 
Protester:  
Eventuelle protester skal meldes til kampens sekretæriat umiddelbart etter kampens slutt og påføres kampkortet. 
Skriftlig begrunnet protest skal leveres senest 30 minutter etter kampslutt.  
 
Oppnevnt turneringsjury: 
Det oppnevnes egen turneringsjury. 
 

Avgjørelse fra jury er endelig. 
 
Protestgebyr er satt til kr.500,- som skal betales samtidig med innlevert protest. Ved medhold betales 
protestgebyret tilbake. 
 


