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HVORFOR?
-  Håndbold tilpasses spillerens alder, evner og behov
-  Giver mere fleksibilitet i hallen
-  Bedre oplevelser = større fastholdelse

HVAD?
-  Tre nye streger + et par huller = DHF Kortbane
-  25,5 x 20 meter

Banen etableres som udgangspunkt med dimensio-
nerne 25,5 x 20 meter og færrest mulige nye streger. 
Det ene mål trækkes frem og fastgøres ved det nye 
felt på banen.

HVORDAN?
Når du skal etablere en DHF Kortbane, er der kun be-
grænset behov for ny opstregning: en mållinje, målcir-
kel samt straffekastlinje. 

Dertil laves nye huller og rochetter til montering af et 
mål. Det ene mål genanvendes – så er DHF Kortbanen 
klar til brug.  

Største fleksibilitet opnår du ved at etablere et net 
bag det fremskudte mål, så halrummet deles op i to 
rum og spiloplevelsen opleves ens i begge målender. 

DHF KORTBANE
DE NYE STREGER

Ændringerne skal være med til at sikre, at danske børn  
på alle niveauer spiller den mest udviklende og  
involverende håndbold. 
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De nye kortbane streger er her illustreret med rød. I bestemmer selvfølgelig selv, hvilken farve I vil strege op med.  

Anbefaling er, at stregerne bliver i samme farve som farven på jeres 40x20 bane.



KONTAKT
De lokale håndboldkonsulenter står klar til at hjælpe jer som klub.  
Find din lokale konsulent på www.haandbold.dk/udviklingskonsulenter 

 

TILSKUD TIL FORENINGER 
DHF går forrest og bidrager med 1,65 mio. kr. i en 
pulje til medfinansiering af DHF Kortbaner. DHF  
yder tilskud på op til 4.500,- kr. per DHF Kortbane.

Desuden findes der en række andre puljer, som 
man også kan søge midler fra. 

Læs mere på www.haandbold.dk/kortbane 

KOMMUNER OG IDRÆTSHALLER
Kommuner og idrætshaller kan være vigtige medspil-
lere i etablering af kortbane. Et konstruktivt samar-
bejde om kortbane skaber større fleksibilitet i hallen. 

Det glæder både når der spilles håndbold eller dyr-
kes andre sportsgrene, da hallen kan deles op i flere 
baner. Den nye opdeling af halvgulvet kan også skabe 
alternative måder at organisere idrætsundervisningen 
i skolen. En kortbane hjælper dermed kommunerne til 
at få fleksible idrætsfaciliteter og understøtter også 
Bevæg dig for livet visionen om få flere danskere til at 
bevæge sig.

Banens formål er derudover at skabe flere glade 
udøvere ved at målrette spillet til niveau og alder og 
dermed øge fastholdelsen i foreningen. 

Udover at understøtte de nye baner økonomisk, 
hjælper DHF med sparring og support.

DHF KORTBANE
FINANSERING


