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Hemfrågor inför säsongen 2018 
 

 

1.Under pågående spel förolämpar spelare nr 7 i lag A tränaren i lag B, nr 7 befinner sig på 

spelplanen och lag A har bollen. Domslut? 

 

2. Spelare nr 9 i lag B förolämpar domaren under slantsinglingen, varvid domaren visar ut 

spelaren för grov förseelse. Får spelaren ersättas i matchen och i så fall av vem?  

 

3. En spelare springer för att hinna ifatt en motspelare som har bollen. För att nå bollen gör 

spelaren en glidtackling mot bollen. Domaren bedömer att tacklingen inte är vårdslös eller 

farlig eller hindrar ett lovande anfall. Spelaren missar dock bollen med en decimeter, 

samtidigt som motspelaren fälls av det utsträckta benet. Domslut? 

 

4. Två spelare, nr 7 i lag A och nr 8 i lag B befinner sig i en närkamp utanför spelplanen ca 2 

m från hörnflaggan när bollen fortfarande är i spel. Spelare nr A 7 slår till spelare nr B 8 

med ett våldsamt knytnävsslag. Domslut?  

 

5. Spelet är irriterat. Lag A skall göra inkast mitt framför Lag B:s bänk. En ersättare i lag B 

som sitter på denna bänk, spottar på den som skall göra inkastet. Domaren ser situationen. 

Vad skall domaren göra? Hur många spelare får Lag B ha på spelplanen. 

 

6. Lag A har gjort mål. AD påkallar domarens uppmärksamhet och meddelar att ersättaren 

nr 12 i lag A har sprungit in på planen och deltagit i anfallet. Nr 12 rörde aldrig bollen. Laget 

har således spelat med tolv spelare. Domslut?  

 

7. Domaren har en avvaktande varning på nr 5 i lag A. Denne erövrar bollen och slår en 

perfekt passning till en medspelare som gör mål. När domaren skall utdela varningen till nr 5 

märker domaren att nr 5 redan har en varning från ett tidigare skede i matchen. Domslut?  
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8. Du har blåst av för halvtidsvila. Bollen var i spel då du blåste av och det var lag A som 

hade bollen. Väl inne i domarrummet inser du att första halvlek pågått endast 40 minuter. 

Vad skall du göra?  

 

9. Lag A har fått inkast. Domaren har tydligt markerat varifrån inkastet skall utföras. Den 

som utför inkastet, nr 7 i lag A, är emellertid uppretad på sin motståndare nr 8 i lag B och 

kastar avsiktligt bollen med stor kraft rakt i ansiktet på nr 8, som befinner sig tre meter från 

sidlinjen inne på spelplanen. Kastet utförs på ett korrekt sätt men från en plats som är fem 

meter ifrån det ställe domaren angivit. Domslut?  

 

10. Målvakten, placerad på egen mållinje, håller bollen mot bröstet med båda händerna. En 

motspelare sätter bröstet mot bollen på ett oaktsamt sätt och bringar därmed målvakten ur 

balans så att denne tappar bollen över mållinjen in i mål. Domslut?  

 

11. Straffspark. När straffskytten springer fram mot bollen följer en lagkamrat med in i 

straffområdet innan bollen spelats. Målvakten boxar bollen över ribban. Domslut?  

 

12.  En boll slås längs marken mot spelare nr 7 i lag B. Nr 14 i lag A som står 1 meter bakom 

spelare nr 7 ropar: "Jag tar den" och lurar därmed nr 7 i lag B att släppa bollen till nr A 14. 

Domslut?  

 

13. Två spelare i samma lag kommer i slagsmål och slår varandra upprepade gånger med 

knytnävarna i sitt eget straffområde. Domslut? 

 

14. En forward rusar mot mål och har bara motståndarnas mittback framför sig. Forwarden 

fintar denne och spelar förbi bollen. När forwarden sedan skall passera mittbacken 5 meter 

utanför straffområdet tar denne ett steg i sidled och de båda möts bröst mot bröst. 

Mittbacken gör inga försök att spela bollen och hade forwarden tillåtits att passera hade 

forwarden haft öppen väg mot mål. Domslut?  
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15. En spelare befinner sig i offsideposition. För att undvika offside, springer spelaren in i 

mål och ställer sig vid vänstra stolpen. En medspelare skjuter ett långskott som går in i mål 

vid högra stolpen. Domslut?  

 

16. Målvakten har fångat bollen med händerna innanför målområdet. En anfallsspelare 

tacklar då den stillastående målvakten med en skuldertackling som inte är vårdslös, så att 

målvakten tappar bollen som går i mål. Domslut?  

 

17. Vid ett inkast väljer högerbacken att kasta bollen till egen målvakt. När målvakten 

försöker spela bollen till vänsterbacken halkar målvakten och missar bollen som då rullar in 

i mål utan att någon vidrört den. Domslut?  

 

18. I en match med 3 ersättare kommer målvakten fram till dig under ett spelavbrott och 

anmäler att "jag vill byta med högerbacken". Du tillåter detta och spelarna byter tröjor. Får 

alla 3 ersättarna då användas senare i matchen?  

 

19. En åskådare stöter till bollen 1 meter in på spelplanen vid sidlinjen. Bollen fortsätter 

fram till en fristående anfallare. Domslut?  

 

20. Vid en direkt frispark nära straffområdet har domaren tagit ut avstånd men ej givit 

klarsignal. Centern i det lag som skall lägga frisparken sätter igång spelet genom att spela 

bollen till sin medspelare som skjuter bollen i mål. Domslut?  

 

21. Den bollhållande spelaren nr 7 ser att en medspelare nr 11 befinner sig i offsideposition. 

Nr 7 spelar därför inte bollen framåt utan i stället i sidled. Nr 11 springer därför tillbaka och 

får tag på bollen och skjuter i mål. Domslut? 

 

22. Direkt frispark inom eget straffområde. Målvakten skall slå frisparken men får en 

snedträff så att bollen rullar sakta ut mot straffområdeslinjen. Innan bollen rullat ut ur 

straffområdet så springer en anfallare i motståndarlaget in i straffområdet och spelar bollen. 

Domslut?  
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23. Lag B reducerar till 1-2 när två minuter återstår av matchen. Målskytten springer in i 

målet och tar med sig bollen till mittlinjen utan att bli attackerad. Domslut? 

 

24. Lag A har tilldömts en indirekt frispark utanför lag B:s straffområde. Frisparken slås i 

en båge över muren mot bortre krysset där en försvarsspelare på mållinjen boxar bollen över 

ribban. Domslut? 

 

25.  Indirekt frispark till lag A. Spelaren lyfter (ej sparkar) bollen med foten upp i luften 

varefter medspelaren skjuter bollen direkt i mål. Domslut? 

 

26. Målvakten blir vid en inspark hindrad av motståndarlagets nr 10 som har ställt sig 

framför bollen. Innan domaren hinner agera sparkar målvakten motståndaren på benen 

med en hård spark. Domslut? 

 

27. Direkt efter slutsignalen springer en spelare fram till domaren som fortfarande befinner 

sig på spelplanen och skriker "Du är helt värdelös som domare din idiot!". Hur skall 

domaren agera?  

 

28. Bollen spelas bakåt vid straffspark. Domslut?  

 

29. Strax innanför straffområdet nära mållinjen tacklar en försvarare en anfallsspelare, som 

hamnar utanför spelplanen. Domaren anser att inget regelbrott begåtts. Anfallsspelaren 

utanför planen protesterar omedelbart över att domaren inte blåser. Domaren blåser av 

spelet och varnar spelaren. Hur skall spelet sättas igång? 

 

30. Ett lag har genomfört sitt sista byte i en match med ersättare och satt in en anfallsspelare 

som gått in på spelplanen. Då ropar liberon i samma lag till sin tränare att "jag har skadat 

mig". Tränaren vill då, eftersom spelet ej har satts igång, i stället för anfallsspelaren sätta in 

en mittback. Är detta tillåtet? Motivera ditt svar. 

 

 


