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Børneregler - oversigt over forskelle 2015-16 
 
Oversigten er beregnet til at give et overblik. De nærmere omstændigheder i forbindelse med 
afvikling af kampe og stævner, beskrives mere konkret i reglerne for hver aldersgruppe.  
Hvis der står (M) gælder det kun for mesterrækkerne. 
 

 
U8/U10 U12 U14 U16 

Turneringsform GP Rækker/GP Rækker/GP Rækker/GP 

DM nej nej Ja (M) Ja (M) 

Pokal nej ja ja ja 

Mesterrækker nej ja ja ja 

Kamppoint/stillinger ja ja ja ja 

Score ja ja ja ja 

Spillere på banen 4 5 5 5 

Spilletid Grand Prix (vejledende) 4x7 min – sidste 2 min i sidste periode effektiv 

Spilletid Mesterrækker - 4x10 effektiv 5x8 effektiv 4x10 effektiv 

Kurvehøjde 2,60 2,60 3,05 3,05 

Boldstørrelse 5 5 5 (pi) / 6(dr) 6 (pi) / 7(dr) 

Dommerkast alle perioder 1. periode 1. periode 1. periode 

Boldbesiddelsespil nej ja ja ja 

3 point nej nej ja ja 

3 sekunder nej skøn ja ja 

5+8+24 sekunder nej nej Ja *) Ja *) 

Forsvar m-m ½ bane m-m m-m 
m-m 

frit (M) 

Hjælpeforsvar OK Ja (3m regel) ja 

Traps/dobbeltteam tilladt nej nej nej ja 

20 points regel ja ja ja nej 

Stjæle bolden ud af hænderne på 
sin modstander (holdt bold) nej ja ja ja 

Blokere skud nej ja ja ja 

Dobbeltdribling og skridt nej skøn Ja (evt. skøn) Ja 

Stjæle bold på indkast kun i 3-sek tilladt tilladt tilladt 

Personlig fejl forseelse ja ja ja 

Fejl i scoringsforsøg 

1 point plus 
indkast (scoring 3 

point) 
som senior 

 

Straffekast nej ja (4m) ja Ja 

Time-out Grand Prix 1 pr. halvleg 

Time-out mesterækker - Som senior 

Ved uafgjort i Grand Prix Sudden death 

Ved uafgjort i Mesterrækker - Omkampe à 5 min til der er en vinder 
 
*) I Grand Prix spilles der som udgangspunkt ikke med 24-sekunder.  Ved bevidst ”nøl” kan der dømmes 24-sek-

forseelse af dommeren – dommeren bør tilkendegive ved at råbe 20 og derefter tælle ned 


