VB står for Venstreback, PL for Playmaker, 1:e for Kontra 1. bølge osv.

Definition på fløjafslutning – Position VF og HF
Fløjafslutninger er alle afslutninger som sker udenfor forsvarrets etter, selvom det skulle
indebære af afslutningen sker meget tæt på midterlinien.
Definition på stregafslutning – Position ST
Stregafslutning kan ske langs hele linjen.
Definition på afslutning på gennembrud – Position Gbr
Ved mål på gennembrud må der ikke være en forsvarsspiller mellem skytten og
mål. Hvis forsvarer er ved siden af, eller bagved angrebs spiller er det gennembrud.
Definition på skud bagfra – Position VB, PL og HB
Grænserne mellem positionerne er fleksible. Se pdf (Digimatch positionsoversigt med
overlap) Det afgørende er hvorfra skytten skyder.
Definition på Kontra – Position 1. og 2. bølge
Kontra 1. bølge er hvor en spiller bliver spillet fri til en 100% chance og hvor modstanderne
ikke er kommet ordentlig på plads i forsvaret. Så længe den/de forsvarende spiller(e) ikke
når at vende sig med ryggen til eget mål, skal det betegnes som kontra 1. bølge.
Kan være en lang aflevering fra målvogteren eller en markspiller der kaster en langbold til
fløjen eller stregen.
Mål fra f.eks. målmand fra egen banehalvdel er også kontra 1. bølge.
Der er assist på ca. 95% af alle scoringer på kontra 1. bølge.
Kontra 2. bølge er hvor forsvaret er på vej hjem men angrebsholdet enten laver mål hvor
der er to tre forsvar på plads. Hvis den/de forsvarende spiller(e) når at vende sig med
ryggen til eget mål, skal det betegnes som kontra 2. bølge.
Men 2. Fasen er også hvor angrebsholdet løber kontra men modstanderne når at komme
hjem i forsvaret. Angrebsholdet bibeholder presset uden at stoppe spillet og laver mål efter
4-5 afleveringer. Det er også 2. bølge. Kontraen stopper når spillet afbrydes med et frikast,
udskiftning eller angrebsholdet stopper helt op, og bygger spillet op forfra.
Mål på hurtig midte er også 2. bølge med efterfølgende assist regler. DOG kan der
ikke være assist på en scoring på hurtig midte direkte fra midtercirklen.

Definition på assist.
Hvis den scorende spiller er nød til at gå forbi en forsvarer er der ikke assist.
(F.eks. Drible eller finte forbi).
Det er altså ikke nok ”bare” at have sidste hånd på bolden. Man skal gøre en
nødvendig indsats for at give sin medspiller skudmuligheden.
Eks. Et simpelt kryds hvor assist spilleren bare afleverer bolden til den scorende
spiller = IKKE ASSIST.
Det samme kryds, men hvor assist spilleren efter aflevering f.eks. laver screening,
så skytten laver mål = ASSIST.
En stregspiller kan også få en assist ved f.eks. en god Russerscreening som giver
den scorende spiller mulighed for gennembrud.
Der er tjekket en masse mængde kampe (video) og noteret hvor mange % af
scoringerne som har assist, afhængigt af hvilken position scoringen er fra.
Disse faktorer bliver løbende opdateret.
Der er assist på 90% af mål på fløjskud. *
Der er assist på 81% af mål på stregskud. **
Der er assist på 75% af mål på kontra 1. og 2. bølge.
Der er assist på 30% af mål på gennembrud.
Der er assist på 10% af mål bagfra.
*) Fløjspillerne er i dagens håndbold så meget mere afhængig af en præcis
aflevering til fløjskud, at det stiller store krav til at afleveringen er præcis. Derfor er
assist faktoren så høj.
**) % lidt lavere end fløjskud, pga. af returbolde som ved efterfølgende mål fra
stregen ikke giver assist.
Næsten alle afleveringer (statistisk 9 af 10) til fløj eller stregspiller er der assist på.
Assist til en bagspiller forudsætter at afleveringen kommer så skytten på et eller to skridt
kan få frit skud mod mål.
Assist til mål på gennembrud forudsætter af afleveringen kommer præcis på det tidspunkt
skytten går igennem ”hullet” i forsvaret.
Assist til kontramål forudsætter at målskytten får frit løb frem til mål. Hvis vedkommende
på noget tidspunkt skal passere en forsvarsspiller ophører assisten.

Definition på keeper 0 VED 7 MOD 6 SPIL.
Målvogter skal ved udskiftning efter 7 mod 6 spil, nå ind sit eget målfelt før
vedkommende skal registreres som målvogter.
Hvis en målvogter ved udskiftning ikke når ind i sit eget målfelt ved mål, skud forbi,
eller slet ikke når på banen, skal målvogter sættes til nummer 0.
Hvorfor?
En målvogters redningsprocent skal ikke gøres dårligere, ved 7 mod 6 spil som
vedkommende ikke selv har indflydelse på.

Fejlaflevering/Tabt bold
Afgørende er hvilken spiller som laver fejlen. Var afleveringen for svær eller burde
modtageren have grebet bolden?
Ved tvivl vælg fejlaflevering, da det er den der afleverer som har taget initiativet.
Forårsagede straffe
Oftest viser dommeren hvem der har forårsaged et straffekast. Ved tvivl så vælg spiller 0.
DIVERSE LINKS TIL PROGRAM OG TRÆNING
http://tophaandbold.dk/klubservice/statistik-logning
Digimatch træning "logning" #SKHARH
Her kan du/i træne logning. Kan bruges som træning til både den som sidder ved PC, men
også til at øve at "snakke" rigtigt til personen ved PC. Følg videoen og stop hvis du/i
kommer bagud. Til sidst øv dig/jer i at logge en hel kamp uden at skulle stoppe/spole i
videoen.
https://youtu.be/vaASSfrxgno

