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JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDS 
TURNERINGSREGLEMENT 2016-2017 

 
 
Bemærk: rettelser i forhold til sidste år er fremhævet med ”fed/kursiv”. 
 
 

STIKORDSREGISTER 
 
Almindelige bestemmelser  side 2 - 3  § 1.1 - 1.5 
Aldersbestemmelserne   side 3 - 4  § 2.1 - 2.3 
Undtagelser fra bestemmelserne  side 4 - 6  § 3.1 - 3.9  
Spilletilladelser og regler for klubskifte side 6 - 7  § 4.1 - 4.3 
Klubskifter - spillercertifikater - alm. bestem. side 7 - 10  § 4.4 - 4.11 
Klubskifte fra udenlandsk forening  side 10  § 4.12 - 4.13 
Klubskifte til udenlandsk forening   side 10  § 4.14 
Almindelige turneringsbestemmelser  side 11 – 12 § 5.1 - 5.12 
Klub- og holdfællesskaber  side 13 – 14 § 5.13 
Overtrædelser af reglement - bøder m.v.  
(harpiks, karantæner, udeblevet, afbud)  side 15 – 16 § 6.1 - 6.13 
Protest/anke/klage    side 17 – 19 § 6.14 - 6.18 
Turneringer og deres afvikling 
(holdkort, trøjeskift, points)  side 19 – 21 § 7.1 - 7.9 
Op - og nedrykning af hold   side 21  § 7.10 - 7.11 
Forlængelse af kampe    side 21  § 7.12 
Straffekastkonkurrence    side 21  § 7.13 
”TAK for kampen”   side 22  § 8 
Spilletider     side 22  § 9 
Boldstørrelser    side 22  § 10 
Nummerering og trøjefarve  side 22  § 11 
Arrangørforpligtelser    side 23  § 12 
Særlige krav ”Fair Play”   side 23  § 13 
Kampflytninger    side 23  § 14 
Regler for U-10 rækker   side 24  § 15 
Forklaring / fortolkning af § 3.2 ”Spiludvikling” side 24 
Forklaring / fortolkning af § 7.7  side 25 - 29 
Særregler ang. mandsopdækning / udskiftning side 29 
Særregel ang. målmanden i U-10  side 30 
Særregel ang. hovedbeklædning  side 31 
 
 
Ændringer i dette reglement kan foretages af bestyrelsen efter indstilling fra JHF’s turne-
ringsudvalg. 
 
 
BEMÆRK: Dette reglement gælder for:  

JHF ’s turnering: 
Senior:  Jyllandsserierne  
Ungdom:  U-18 og U-16: 1. og 2. Div., A- og B-rækkerne 

U-14: Div., 1. og 2. Div.  
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Kredsenes turnering: 
 Senior:  Serie 1, 2, 3 og 4 
 Ungdom:  U-14: A-, B- og C- rækkerne 

U-12 og U-10: AA-, A-, B-, og C- rækker. 
 
Turneringsreglement / Propositioner for Håndbold Ligaerne (senior), 1., 2. og 
3. divisionerne (senior) samt for U-18 og U-16 Liga (ungdom) findes på DHF’s 
hjemmeside. 

 
1. Almindelige bestemmelser 
1.1 Dette reglement gælder for alle turneringer og kampe, der udskrives af JHF. 
 
1.2 Turneringer og kampe er kun åbne for deltagere, der deltager i overensstem-
melse med DHF’s “Deltagelsesbestemmelser for håndboldspillere.” 
 
1.3 Kampe, der er omfattet af dette reglement, skal spilles efter IHF's spilleregler 
med kommentarer og tilføjelser udgivet af DHF, dog med følgende undtagelser: 
 

 Uanset bestemmelserne i Spillereglerne gælder, at antallet af spillere på et hold 
maksimalt må udgøre 12. 

 I turneringen er det et krav, at anvendelse af afsmittelige klæbemidler er tilladt på spille-
stedet. 

 Reglerne om Team Time Out - og tvungen time out ved udvisning - er ikke gældende 

 Reglen om, at farver på holdofficials trøjer som kan skabe forveksling med mod-
standerholdets markspillere, ikke er tilladt, gælder ikke. 

 Reglen om, at alle spillere, der fungerer som målvogtere på samme hold, skal bære 
ens trøjefarve, gælder ikke. 

 Reglen om ekstra markspiller på banen, uden anvendelse af målmandstrøje, 
gælder ikke. 

 Reglen om hvornår en spiller, der modtager behandling på banen atter må 
genindtræde, gælder ikke. 

 Reglen om at vise det blå kort til en diskvalificeret spiller, gælder ikke. Alle 
diskvalifikationer skal altid indberettes. 

 Uanset bestemmelserne i Spillereglerne gælder, at alle holdofficials har ret til 
at nedlægge protester. 

 Seniorspillere samt spillere i ungdomsrækkerne må uden dispensation benyt-
te næseskinne og knæskinne. Der må ikke være skarpe kanter, der kan være 
til fare for med - og modspillere. Dommerne træffer den endelige afgørelse på 
stedet om hvorvidt udstyret er i forsvarligt stand. 

 Det er tilladt at spille med hovedbeklædning i form af tørklæ-
de/pandebeskyttelse eller hjelm (sidstnævnte gælder kun for målvogtere). For 
samtlige kategorier gælder særlige forholdsregler for udformning. Se DHF´s 
hjemmeside. 
 

Bemærk: Indtil andet vedtages, må markspillere uden forudgående dispensation, 
spille med pandebeskyttelse, ligesom målvogtere uden forudgående dispensation, 
må spille med enten pandebeskyttelse eller hjelm. Tilsvarende gælder at anvendelse 
af næsebeskyttelse, må ske uden forudgående dispensation. 
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Ansigtsmasker må anvendes mod indhentelse af forudgående dispensation hos 
administrerende distriktsforbund/region, der skal sikre, at masken ikke er til fare for 
spillets parter. 
 
Alle kampe, hvorfra turneringsudvalget kræver udfyldelse af elektronisk holdkort, betegnes 
som anmeldelsespligtige kampe. 
 
1.4 Turneringsudvalget træffer i alle forhold, der ifølge dette reglement sorterer 
under dette, samt i andre forhold, hvor en afgørelse ikke tåler udsættelse, afgørelser under 
ansvar overfor JHF ’s ledelse. 
 
1.5 I tilfælde, hvor spillereglerne ikke måtte stemme overens med dette turne-
ringsreglement, er turneringsreglementets bestemmelser afgørende. 
 
 
2. Turneringsrækker og aldersbestemmelser 
En turneringssæson defineres som løbende fra 1. juli til 30. juni. 
 
2.1 Turneringen kan udskrives i følgende grupper: 
 
Skæringsdatoen er 1. januar i det kalenderår, hvori turneringen begynder. Det vil i praksis 
sige, at personer, der er født: 
   
 Damer Herrer  

1983 og tidligere er  old boys / veteran 
1985 og tidligere er old girls / veteran 
1997 og tidligere er senior senior 

 
(Det er tilladt at spille på et old girls og et old boys hold, selv om man samme dag har spil-
let eller skal spille på et andet turneringshold). 
 Piger Drenge 

1998 og 1999 er  U-18 U-18 
(gældende i 1. div. før og Liga efter ombrydningen) 
1997, 1998 og 1999 er  U-18  U-18 
(gældende i alle øvrige U-18 rækker) 
2000 og 2001 er  U-16 U-16 
2002 og 2003 er  U-14 U-14 

(For OG, OB, DS, HS, U-18P, U-18D, U-16P, U-16D, U-14P og U-14D gælder, at spillerne 
kun kan deltage på hold bestemt for det køn, som de tilhører). 
 
 Piger Drenge 

2004 og 2005 er  U-12 U-12 
2006 og senere er  U-10 U-10 

 
(I U-10 og U-12 rækken kan turneringen udskrives i drengerækker og pigerækker samt i 
rækker for blandede hold. I disse to grupper er det tilladt at benytte pigespillere på dren-
geholdene (se 3.3) 
I U-10 rækken spilles efter Særregler for U-10 (side 24). 
 
2.2 Ungdomsspillere (U-18, U-16, U-14, U-12 og U-10) kan udover sin egen al-
dersgruppe benyttes i den nærmest følgende ældre årgang, og kun i denne.  
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Ungdomsspillere, der har deltaget i kampe i en ældre gruppe uden om reglen 3.2, kan se-
nere i samme turnering benyttes i en yngre gruppe under overholdelse af stk. 5.5 og stk. 
5.6, evt. stk. 5.8, og stk. 5.9.  
 
En ungdomsspiller, der under iagttagelse af stk. 5.5 og stk. 5.6, evt. stk. 5.8, og stk.5.9, 
rykkes tilbage til den aldersgruppe, som spilleren aldersmæssigt tilhører, kan i sin første 
kamp her anvendes på hold i samme række, som spilleren sidst deltog på i den pågæl-
dende aldersgruppe eller på højere rangerende hold end dette.  
 
2.3 Blandede pige- og drengehold: 
U-8 spillere er spillere af begge køn, der ikke er fyldt 8 år inden 1. januar i det kalenderår, 
hvori turneringen begynder, d.v.s. født i 2008 og senere. Der spilles efter særlige regler. 
U-6 spillere er spillere af begge køn, der ikke er fyldt 6 år inden 1. januar i det kalenderår, 
hvori turneringen begynder, d.v.s. født i 2010 og senere. Der spilles efter særlige regler. 
 
3. Undtagelser fra bestemmelserne 

 
Særregler for ungdom 
 
3.1 I alle ungdomsrækker (U-18, U-16, U-14, U-12 og U-10) gælder disse 2 sær-

regler: 
 Det er ikke tilladt med mandsopdækning (særregel 1, side 29) 
 Udskiftning er kun tilladt, når holdet er i boldbesiddelse (særregel 2, 

side 29) 
 
3.2 Spiludvikling.  

I U-18, U-16, U-14, U-12 og U-10 - rækkerne gælder denne særregel: 

 Det er tilladt at spille på et hold (også samme dag) i den nærmest følgende ældre 
årgang uden at man dermed spærres for deltagelse i egen årgang. 
(for U-18 spillere gælder reglen kun på Jylland-seriehold, serie 1, 2, 3 og 4–hold). 

 
Følgende spillere er ikke omfattet af denne særregel:  

 U-14: 1. Division / 1. Division A og B 

 U-16: Liga / 1. Division  

 U-18: Liga / 1. Division 

 Spilleren påføres holdkortet med navn og årstal. De almindelige op - og nedryk-
ningsregler for hold i samme årgang er gældende (se undtagelse stk. 3.3). Turne-
ringsreglementets stk. 5.2, 5.8 og 5.9 er altså ikke gældende i forhold til denne re-
gel.  

Se yderligere fortolkning / forklaring side 24. 
 
3.3 Det er tilladt at spille på 2 hold (også samme dag) i samme årgang gælder for: 
          (pige- og drengehold sidestilles)  
Før ombrydningen: 
U-10-, U-12-, U-14-, U-16- og U-18 i: A, B og C-rækkerne 
 
Efter ombrydningen: 
U-10 og U-12 i: AA, A, B og C-rækkerne 
U-14-, U-16- og U-18 i: 2. div., A, B og C-rækkerne  
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Således - Man må rykke fra 1. hold til 2. hold, og fra 2. hold til 3. hold og så fremdeles og 
omvendt. Man kan maksimalt benytte 3 spillere i ordningen, max 2 kampe pr. dag (der skal 
ikke søges på navngivne spillere). 
 
Ved evt. karantæne er man ikke spilleberettiget i nogen af årgangene, før dagen efter at 
man har udstået karantænen på det hold, hvor man har fået indberetningen/karantænen. 
2/3-reglen gælder ikke i ovennævnte rækker. 
 
3.4 
Seniorrækker: Der laves ”spiludvikling i breddesenior” dækkende serie 2, 3 og 4 forstået 
på den måde, at en spiller må spille 2 kampe (også samme dag). Der må maksimalt benyt-
tes 3 spillere. Man må rykke fra 1. hold til 2. hold, og fra 2. hold til 3. hold og så fremdeles 
og omvendt. 
 
Ved evt. karantæne er man ikke spilleberettiget i nogen af årgangene, før dagen efter at 
man har udstået karantænen på det hold, hvor man har fået indberetningen/karantænen. 
 
Der er 3 spillere pr. kamp, på 2 hinanden følgende hold, hvor de normale op-
/nedrykningsregler ikke gælder. 
2/3-reglen gælder ikke i S2, S3 og S4.  
 
Man kan ikke kombinere 3.2, 3.3 og/eller 3.4. 
 
Eks 1: 
Hold 1 spiller søndag 13.00 
Hold 2 spiller samme dag kl. 17.00. Her må der deltage 3 spillere fra holdet, der spillede kl. 
13.00 
 
Tirsdag spiller hold 2 kl. 20.00. Her må der deltage 3 spillere fra hold 1. Det må gerne væ-
re de samme, som spillede på hold 2 søndag, men det må også gerne være 3 andre fra 
hold 1. 
 
Eks 2: 
Hold 2 spiller søndag kl. 13.00.  
Hold 1 spiller samme dag 17.00. Her må der deltage 3 spillere fra holdet, der spillede kl. 
13.00. 
 
Tirsdag spiller hold 2 kl. 20.00. Her må der deltage 3 spillere fra hold 1. Det må gerne væ-
re de samme, som spillede på hold 1 og hold 2 søndag, men det må også gerne være 3 
andre fra hold 1. 
 
Eks 3: 
Hold 1 spiller søndag 13.00 
Hold 2 spiller samme dag kl. 17.00. Her må der deltage 3 spillere fra holdet, der spillede kl. 
13.00. 
 
Torsdag spiller hold 1 og så er alle spillere fra hold 1 og hold 2 spilleberettiget. 
 
Lørdag spiller hold 2. Her må deltage 3 spillere fra holdet, der spillerede torsdag 
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Eks 4: 
1. februar spiller du på hold 1.  
4. februar sidder du over på hold 1. 
5. februar spiller hold 3 kl 17.00. Her må du spille. 
5. februar spiller hold 4 kl 15.00. Her må du ikke spille. Du tilhører hold 1 indtil du har spil-
let for et andet hold (hold 2 eller hold 3). 
 
Det vil sige, at man altid tilhører det øverste hold, indtil man er spillet fri og har deltaget i 
henhold til 5.5, 5.6 og 5.7 
 
 
3.5 I U-18 1. division (efter ombrydning), 2. division, A-, B- og C-rækkerne er det 
tilladt at bruge spillere født i 1997 (1. års senior), 1998 og 1999 uden ansøgning. 
  
3.6 2. års U-16 spillere kan ved ansøgning (navngiven) få dispensation til at spille 
på seniorrækkerne op til og med Jyllandsserien. Spilleren er låst til seniorholdene og kan 
ikke bruges på U-18 og U-16. En forening kan kun få dispensation, hvis foreningen ikke 
har et U-18 – hold i rækkerne under 1. division, og der må maks. bruges 2 spillere pr. 
kamp. Spillernes årstal skrives på holdkortet. Dispensationen kan ophæves i forbindelse 
med ombrydningen. De almindelige op- / nedryknings- regler mellem seniorholdene er 
gældende. 
 
3.7  I ungdomsrækkerne (undtagen U-14 1. Div. før ombrydning, U-14. 1. Div. A 
efter ombrydning, U-16 1. Div. før ombrydning og U-16 Liga efter ombrydning) kan 1. års 
spillere søge om navngiven dispensation til at spille på hold i den nærmest underliggende 
række. Dispensationen gælder til ét bestemt hold, og spilleren er låst til dette hold. Der kan 
søges til maks. 4 spillere pr. hold; men der må kun benyttes maks. 2 pr. kamp. En dispen-
sationsspiller kan dog først benyttes, når spillerens navn er offentliggjort på HåndboldInfo 
(mrk. A). Hold med dispensation kan deltage i Kreds Mesterskaber og/eller Jyske Mester-
skaber. Dog optjener holdene ikke seedningspoints til næste sæson. 
 
3.8 En U-18 spiller, der spiller i Liga- eller 1. Divisionsrækken, kan deltage på se-
niorhold i henhold til nedenstående: 
Rækkerne betragtes som højere rangerende end jyllandsserien, hvorfor anvendelse af 
ovennævnte spillere på jyllandsseriehold og underliggende rækker op - og nedryknings-
mæssigt kun kan ske i henhold til stk. 5.5 og 5.6, evt. stk. 5.8, og stk. 5.9.  
 
3.9 Spillere, der opfylder aldersbestemmelserne for U-8/U-6 spillere, og som del-
tager på et hold i U-10 rækken, kan uden dispensation og uden hensyntagen til be-
stemmelserne stk. 2.2 tillige benyttes på hold i U-8/U-6. 
 
 
4. Spilletilladelser og regler for klubskifte 
 
Spillere med dansk statsborgerskab 
 
4.1 Enhver spiller, der er medlem af en forening, og som indenfor de seneste 24 
måneder ikke har deltaget i nogen anmeldelsespligtig kamp for en anden forening, er 
umiddelbart spilleberettiget for den pågældende forening i henhold til aldersbestemmel-
serne. 
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Foreningen skal udfylde et spillercertifikat, hvorpå spilleren med sin underskrift bekræfter 
de anførte oplysninger. For spillere under 18 år har underskriften dog ingen retsvirkning. 
 
4.2 For spillere, der er fyldt 18 år, og for hvilke der er indgået et kontraktligt for-
hold under overholdelse af bestemmelserne i “Reglement for Kontraktforeninger og Spil-
lerkontrakter”, går de i kontrakt indgåede vilkår foran bestemmelserne i dette reglements 
stk. 4.3. 
 
4.3 Med undtagelse af spillere, der har indgået en igangværende eller fremtidig 
løbende kontrakt, eller senest har spillet for en udenlandsk forening, kan enhver spiller, 
som har deltaget i en til DHF eller dettes distriktsforbund anmeldelsespligtig kamp for en 
anden foreningen inden for de seneste 24 måneder, blive spilleberettiget for en ny forening 
efter 30 dages karenstid fra den sidst spillede anmeldelsespligtige kamp i den tidligere 
forening, se dog Propositioner for DHF ’s Turneringer stk. 3.1. Et sådant skifte kan maxi-
malt foretages 2 gange i en turneringssæson. 
 
Spillere uden dansk statsborgerskab 
 
4.4 Enhver spiller uden dansk statsborgerskab, der sidst har deltaget for en dansk 
forening, behandles efter samme retningslinjer, med mindre der af det elektroniske certifi-
katet fremgår særlige bestemmelser. 
 
Almindelige bestemmelser 
 
4.5 En forening har pligt til på begæring af en anden af DHF tilsluttet forening, af 
DHF selv eller et af dette forbund tilsluttet distriktsforbund at udstede/flytte det elektroniske 
spillercertifikat med frigivende virkning til den af de nævnte parter, som begærer det. Hvis 
spillerens forhold til den afgivende forening ikke er i orden frigives certifikatet ikke. I sådan 
en situation skal der gives besked til den anmodende forening. 
 
Manglende frigivelse kan kun anføres med kontingentrestance, som dog aldrig kan over-
stige hvad der svarer til kontingent for de seneste forudgående 6 mdr. Hensigten er at for-
holdet mellem tidligere forening og spiller bringes i orden før spilleren kan frigives endeligt 
og blive spilleberettiget for sin nye forening.  
 
En spiller må aldrig benyttes, før den modtagne forening er i besiddelse af spillerens spil-
lercertifikat. Det er den modtagne forenings ubetingede pligt at sikre, at spilleren er spille-
berettiget for foreningen.  
 
4.6 Hvis en forening ikke senest 7 dage efter skriftlig anmodning herom har mod-
taget det frigivende elektroniske spillercertifikat, kan meddelelse fremsendes til Forbunds-
kontoret, som udsteder nyt spillercertifikat, og spilleren vil være spilleberettiget 30 dage fra 
sidst spillede kamp, jf. stk. 4.3. 
 
4.7 Et elektronisk spillercertifikat skal opbevares af den forening, der har spilletil-
ladelse for spilleren. 
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4.8. DOBBELT SPILLERCERTIFIKATER (for ungdomsspillere) 

 
Dobbelt spillercertifikat (E-certifikat) kan søges til efterskole- og sportscollegespillere. Ef-
terskoler/ sportscollege kan indgå i hold-/klubfællesskaber. Et E-certifikat kan kombine-
res med reglerne om dispensation jf. 3.7). 
 
Man kan højst spille på 2. Division, A-, B- eller C-hold med et E-certifikat i JHF´s turnering 
eller andet distriktsforbunds turnering. Efter ombrydning dog også 1. division (og U-14 1. 
division B). Bemærk: Man kan kun spille én kamp pr. dag på E-certifikat. 
 
 
1. Det almindelige elektroniske spillercertifikat opbevares i moderforeningen (elektronisk). 

Kun et almindeligt certifikat er omfattet af reglen om at spille flere kampe samme dag 
(spiludvikling + ”samme årgang”). 
 

2. Ansøgningen om E-spillercertifikat skal stiles til ansøgerens hjemkreds og foretages på 
et særligt skema (regneark), der kan udskrives fra kredsens hjemmeside under blanket-
ter. Skemaet skal udfyldes med fulde navn, fødselsdag (6 cifre) og tilhørsforening 
(hjemforening). 

3. Et E-spillercertifikat udstedes elektronisk på spilleren i HåndOffice (således er spilleren 
kun oprettet én gang) og gælder for resten af sæsonen (til 30. juni). Der kan løbende 
søges om et E-spillercertifikat. 

Kredsen sætter E-certifikatmarkering på de hold, som der søges E-certifikat til. På 
HåndboldInfo kan man se hvilke hold og hvilke spillere, det drejer sig om 

4. Såfremt et hold rykker op i 1. Division efter ombrydningen kan holdet stadig benytte de-
res spillere med E-certifikat; men der kan ikke ansøges om nye spillere. 

5. En spiller med dobbelt spillercertifikat kan reelt spille 3 kampe samme dag. F. eks. kan 
en U-16 spiller deltage i en kamp på U-16 og en på U-18 holdene i moderforeningen 
(spiludvikling). Derudover kan spilleren spille en U-16 kamp for den ansøger, der har E-
spillercertifikatet.  
Reglerne for holdenes status skal selvfølgelig overholdes, og spilleren skal være spille-
berettiget på holdene efter turneringsreglerne.  
 

6. Der er ingen låsning/binding mellem moderforeningen og ansøgeren om E-certifikat. 
Såfremt holdene er i pulje sammen, så kan spilleren kun deltage for moderforeningen.  

 
Såfremt en spiller får karantæne på et af de hold den pågældende spiller på, kan spil-
leren ikke spille, før karantænen er udstået. En karantæne kan kun udstås på det hold, 
hvor den er idømt, og spilleren er ikke spilleberettiget på noget hold før dagen efter, at 
karantænen er udstået. 
  

7. Såfremt en spiller ønsker at flytte fra sin moderforening, gælder de almindelige regler, 
bl. a. om karenstid på 30 dage. 
 

8. Hvis en spiller, der har fået et E-spillercertifikat, spiller en kamp på et Liga- eller 1. Divi-
sionshold for moderforeningen, bortfalder E-spillercertifikatet øjeblikkeligt. Hvis en spil-
ler med E-spillercertifikat deltager i en Liga- eller 1. Divisionskamp for E- foreningen, er 
spilleren at betragte som ulovlig. (se dog § 4). 
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Eksempel 1:  

En U-14 / U-16 spiller fra X-forening skal på efterskole i Y-by. Spilleren ønsker at spille 
håndbold for efterskolen, så efterskolen kan ansøge om E-certifikat gennem den kreds, 
hvor efterskolen ligger. 
 
Eksempel 2: 

En U-14 / U-16 spiller fra X-forening skal på efterskole i Y-by. Spilleren ønsker at spille 
håndbold for den nærmest liggende forening. Det kræver, at efterskolen/sportscollege har 
indgået et hold-/klubfællesskab med den pågældende forening. Hold-/klubfællesskabet 
kan ansøge om E-certifikat gennem den kreds, hvor hold-/klubfælleskabet ligger. 

Eksempel 3: 

En U-14 /U-16 spiller fra X-forening skal på sportscollege i Y-by. Spilleren ønsker at spille 
håndbold for college i 1. div. (før ombrydning). Her skal det almindelige elektroniske spil-
lercertifikat flyttes på normale klubskiftevilkår. Der kan IKKE søges E-certifikat. 
 
 
4.9 En spiller må ikke deltage i nogen anmeldelsespligtig kamp for nogen ny for-
ening, før han er spilleberettiget for denne forening, men spilleren kan deltage på repræ-
sentative hold, så snart certifikatet er sendt elektronisk til den nye forening. 
 
 
4.9.1 En spiller der har deltaget i kvalifikationsturneringen og efterfølgende flytter til 
en anden forening, vil være omfattet af en spærring i de to første kampe i den kommende 
turnering (udover 30 dags reglen).  
  
4.10 En idømt karantæne, der på ansøgningsdatoen endnu ikke er endeligt udstå-
et, påføres det elektroniske spillercertifikatet efter nedenstående principper: 
 
I den løbende turnering: 
Her skal spilleren afsone sin karantæne efter gældende regler. Først derefter kan de 30 
dages karenstid udregnes. 

Eks.: Spilleren får 2 kampes karantæne på JS-holdet den 06.01. Holdet 
skal spille igen den 13.01. og den 17.01. Så har spilleren afsonet sin straf, og 
efter 30 dages karenstid fra den 18.01. er spilleren spilleberettiget for sin nye 
forening (hvis ellers alle andre forhold er i orden).  

 
Overførsel ved ombrydning / til næste sæson: 
Spilleren udstår de 30 dages karenstid. Derefter starter afsoningen af karantæne, således 
at spilleren ikke må deltage på nogle af foreningens holds første (og anden, tredje o.s.v.) 
kamp, alt efter hvor mange kampes karantæne, det drejer sig om. 

Eks.: En seniorspiller bliver nødt til at overføre 2 kampes karantæne til den 
kommende sæson. Spilleren må ikke deltage i nogle af foreningens senior-
holds 2 første kampe. Først når et af holdene har spillet 2 kampe, må spilleren 
deltage i dette holds tredje kamp. 
Eks.: En U-18 spiller får 2 kampes karantæne i sidste kamp inden ombrydnin-
gen. Spilleren udstår de 30 dages karenstid, og derefter må han ikke deltage i 
de første 2 kampe, som den nye forening spiller. 
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Tidsbestemte karantæner tillægges de 30 dages karenstid for klubskifte. 
Eks.: En spiller har fået 3 mdr. karantæne fra den 01.02. Denne karantæne er 
jo udløbet pr. 01.05., så det er herfra den almindelige 30 dages karenstid ud-
regnes.  

 
4.11 Ved spilletilladelse for en ny forening skal certifikatet oversendes elektronisk 
på dennes foranledning, hvis spilleren i det pågældende eller det nærmest foregående 
kalenderår har spillet for nogen anden forening. 
Der kan i særlige tilfælde udstedes dobbelt spillercertifikat. Se Propositionerne stk. 12. 
 
Overgang fra en udenlandsk forening 
 
4.12 Ved overgang fra en forening under et udenlandsk forbund (også Færøerne 
og Grønland) eller for nye spillere med udenlandsk eller uden statsborgerskab skal an-
søgning om spilletilladelse bilagt et af foreningen og spilleren underskrevet certifikat ind-
sendes til DHF. 
 
Ansøgningen skal udfyldes på en formular, som kan rekvireres hos DHF. 
 
Ansøgningen har først gyldighed fra den dag, hvor spilleren har afsluttet sin deltagelse for 
sin tidligere forening. 
 
4.13 DHF vil efter IHF ’s og EHF ’s regler indhente frigivelsen, påtegne certifikatet 
og påføre datoen for spillerens spilleberettigelse for den ansøgende forening. Spilleren 
oprettes af DHF i Hånd@. 
 
Gebyr til afgivende forbund og IHF/EHF (se gebyrlisten på DHF’s Hjemmeside) vil blive 
faktureret af DHF. 
Spilletilladelse kan tidligst opnås til en anmeldelsespligtig kamp, efter 30 dages karenstid 
fra den sidst spillede kamp i den udenlandske forening, dog forudsat at DHF forinden har 
modtaget den internationale spilletilladelse fra det afgivende forbund og EHF/IHF. 
 
 
Overgang til udenlandsk forening 
 
4.14 Danske statsborgere, der ønsker at spille for en udenlandsk forening, eller 
spillere, der sidst har deltaget for en dansk forening, skal have DHF’s tilladelse til at delta-
ge for den udenlandske forening ved, at licensen overdrages til det nationale forbund, som 
den udenlandske forening tilhører. Ansøgning herom skal udfærdiges af den udenlandske 
forening, det udenlandske forbund eller af spilleren selv inden afrejsen fra Danmark. I sid-
ste fald skal spilleren vedlægge certifikatet fra den danske forening, som han sidst har del-
taget for. I de første tilfælde vil den danske forening skulle indsende certifikatet til DHF. 
DHF kan dog afslå at behandle ansøgningen, før der foreligger en ansøgning fra den 
udenlandske forening eller det udenlandske forbund. 
 
Spilleren må have opfyldt sine forpligtelser over for sin tidligere forening på samme måde 
som ved overgang til en dansk forening. 
 
En sådan tilladelse gives efter IHF 's/EHF ’s regler. 
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5. Almindelige turneringsbestemmelser 
 
5.1 Ingen forening må deltage med mere end ét hold i Jyllandsserien.  
 
5.2 Deltager en forening med flere hold i samme turnering, må der i et holds før-
ste turneringskamp kun benyttes spillere, der ikke i samme turnering har deltaget i noget 
andet holds første turneringskamp (se dog stk. 2.1, 3.2, 3.3, 3.4 og 5.9). 
Gælder også i forbindelse med turneringsombrydning. 
 
5.3 Deltager en forening med flere hold i samme række, skal overflytning af spille-
re ske under overholdelse af stk. 5.4 til og med stk. 5.9. Holdene betegnes derfor fortlø-
bende, således at hold 1 er højst rangerende, hold 2 næst højst rangerende o.s.v.  
 
5.4 En spiller kan altid rykke fra et lavere til et højere rangerende hold  
(se dog stk. 5.9). 
 
5.5 En spiller kan rykke fra et højere til et lavere rangerende hold, hvis det hold, 
hvortil han hørte, spiller turneringskamp samme dag, eller forinden har spillet mindst én 
kamp, hvori han ikke har deltaget (se dog stk. 5.9). 
 
I rækker med turneringsombrydning gælder, at der startes efter ombrydningen som ved en 
turneringsstart. Dog skal U-18 spillere, der har været brugt på seniorhold, overholde de 
gældende op -/nedrykningsregler for at kunne spille U-18 igen. 
 
5.6 En spiller, der tidligere har deltaget på et lavere rangerende hold i samme tur-
nering, har også en anden mulighed for at rykke fra et højere til dette lavere rangerende 
hold. Dette kan ske, når det lavere rangerende hold har spillet lige så mange kampe uden 
hans deltagelse (efter hans sidste kamp på det højere rangerende hold), som han i alt har 
deltaget på det højere rangerende hold i samme turnering, men stk. 5.8 skal respekteres. 
 
5.7 En spiller kan højst rykke 2 hold ned ad gangen, f.eks. fra førstehold til tredie-
hold, fra andethold til fjerdehold, osv. (se dog stk. 5.9). 
 

5.8 En spiller, der har deltaget i 2/3 af de for èt holds ansatte turneringskampe, 
kan ikke i samme turnering deltage på et lavere rangerende hold således: 
 

14 holds – række (26 kampe) betyder spærring efter benyttelse i kamp  17. 
13 holds - række (24 kampe) betyder spærring efter benyttelse i kamp  16. 
12 holds - række (22 kampe) betyder spærring efter benyttelse i kamp  15. 
11 holds – række (20 kampe) betyder spærring efter benyttelse i kamp 13. 
10 holds - række (18 kampe) betyder spærring efter benyttelse i kamp 12. 
  9 holds - række (16 kampe) betyder spærring efter benyttelse i kamp 11. 
  8 holds - række (14 kampe) betyder spærring efter benyttelse i kamp 9. 
  7 holds - række (12 kampe), betyder spærring efter benyttelse i kamp 8. 
  6 holds - række (10 kampe) betyder spærring efter benyttelse i kamp 7. 
  5 holds - række (8 kampe) betyder spærring efter benyttelse i kamp 5. 

 
At have deltaget på et hold betyder,  

at spilleren enten er påført holdkortet uden efterfølgende at blive streget efter 
kampen eller, at spilleren i den pågældende kamp har afviklet en karantæne. 
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Hvis en spiller har deltaget på flere højere rangerende hold, tages de 2/3 af gennemsnittet 
af disse holds ansatte kampe. Ved et klubskifte tæller ansatte kampe for den tidligere for-
ening ikke med i 2/3-dels reglen.  
 
Eventuel holdudtrækning har ikke indflydelse på beregningen af antal kampe iht. 2/3-dels 
reglen. 
 
En spiller med U-18 alder, der i en løbende sæson har deltaget i 2/3 eller flere af de for et 
U-18 hold i danmarksturneringen ansatte turneringskampe, kan ikke i samme turnering  
deltage på et lavere rangerende seniorhold end et hold i 3. division eller hold, der skal del-
tage i oprykningskampe til 3. division.  
 
For hold, der møder hinanden mere end 2 gange i en turnering, beregnes en spillers 2/3-
dels deltagelse ud fra det samlede antal ansatte turneringskampe for det pågældende 
hold. Ved ombrydning af rækker efter første turneringshalvdel nulstilles kampantallet i for-
hold til 2/3-dels reglen. 
 
5.9  En spiller må ikke på samme dag spille på mere end ét hold. Undtaget herfra 
se stk. 3.2, 3.3, 3.4 og 4.8. 
 
5.10 Et fremmødt hold skal altid udfylde et elektronisk holdkort før kampens start-
tidspunkt, uanset om modstanderholdet stiller op eller ikke. Såfremt kampen ikke spilles 
eller ikke spilles til ende, men erklæres vundet for et af holdene, er de anførte spillere 
bundne af kampen. 
 
Hvis kampen nyansættes, er ingen af de anførte spillere bundne af den annullerede kamp. 
Hvis en forening modtager meddelelse om, at en forestående kamp ikke vil blive spillet, 
skal den udfylde elektronisk holdkort senest 12 timer efter det ansatte starttidspunkt for at 
kunne erklæres for vinder af kampen. De anførte spillere er bundne af kampen, som om 
den var gennemført. 
 
En forening, der af transportmæssige årsager ikke når frem til en ansat kamp, skal udfylde 
elektronisk holdkort senest 12 timer efter det ansatte starttidspunkt. Spillere, der ikke 
fremgår af holdopstillingen, har været spilleberettigede på lavere rangerende hold samme 
spilledag. 
 
5.11 Såfremt et hold udelukkes/trækkes under en turnering, er spillerne, som var 
spilleberettigede på det pågældende hold, umiddelbart spilleberettigede på et af forenin-
gens øvrige hold, når skriftlig meddelelse om udelukkelsen/udtrækningen af holdet fo-
religger. (Bemærk dog § 5.7). 
Såfremt foreningen ikke kan tilbyde hold i samme række /aldersgruppe – kan klubskifte 
foretages uden karenstid.  
 
5.12 Såfremt et seniorhold udelukkes/trækkes før eller under en turnering, kan for-
eningens hold i lavere rangerende seniorrækker ikke rykke op i en højere rangerende 
række eller deltage i oprykningskampe hertil efter turneringens afslutning (1.7. - 30.6.) ef-
ter følgende principper: 
 
Er foreningens førstehold placeret under DHF (ligareglementet eller DHF´s turneringsreg-
lement for øvrige rækker) så har man oprykningsforbud i et helt turneringsår. Såfremt en 
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forenings førstehold rangere Jyllandsserien eller under, så vil et oprykningsforbud følge 
terminerne for ombrydning / afslutning af turneringen 
 
Eksempel 1 
En forening trækker sit førstehold i 3. division den 1. november. Der meddeles foreningens 
øvrige seniorhold oprykningsforbud til og med sæsonafslutningen. 
 
Eksempel 2 
En forening trækker sit førstehold i Jyllandsserien den 1. november. Der meddeles for-
eningens øvrige seniorhold oprykningsforbud til og med ombrydningstidspunktet. Det be-
tyder af øvrige seniorhold kan rykke op ved sæsonafslutningen. 
 
 
Klubfællesskaber / Holdfællesskaber 
(Deltagelse af hold med spillere fra mere end en enkelt forening). 
 
5.13 Klub-/holdfællesskaber kan dannes af 2 eller op til max. 4 foreninger med 
henblik på at lade de pågældende foreningers spillere danne: 
 
 
Klubfællesskab: 

 Samtlige hold fra de deltagende foreninger i alle aldersgrupper. 
 
Holdfællesskab: 

 1 eller 2 fælles hold i en eller flere aldersgrupper for samtlige de i holdfællesskabet 
deltagende foreninger. Disse hold skal være højere rangerende end de hold, som 
de deltagende foreninger i øvrigt måtte anmelde i den pågældende aldersgruppe. 
Eventuelle hold under det fastsatte niveau anmeldes af de enkelte foreninger hver 
for sig. 

 Fælles hold i en eller flere aldersgrupper for samtlige de i holdfællesskabet delta-
gende foreninger. 

 
En forening kan i samme aldersgruppe kun indgå i ét klub-/holdfællesskab. Dame- og her-
regrupper er uafhængige af hinanden, og for Old Boys - og Old Girls hold kan holdfælles-
skaber indgås uafhængigt af de øvrige seniorhold. 
 
Alle spillere, der er spilleberettigede for en i et klub-/holdfællesskab deltagende forenings 
hold i den pågældende aldersgruppe, vil under overholdelse af aldersbestemmelserne 
m.v. være spilleberettiget for holdene i klub-/holdfællesskabet, men ved mulig op- eller 
nedrykning af spillere til hold, for hvilke der ikke består holdfællesskab, er de alene spille-
berettigede for den af foreningerne, hvori de er medlem og har erhvervet spilleberettigelse. 
 
De på et klub-/holdfællesskabs hold deltagende spillere forbliver medlemmer af deres op-
rindelige forening, og nye medlemmer må indmelde sig i en af dettes foreninger og blive 
spilleberettiget for denne forening. 
 
Dannelsen af et holdfællesskab med oplysning om antallet af deltagende fælleshold i den 
pågældende gruppe i en kommende turnering eller dannelse af klubfællesskab med op-
lysning om de i klubfællesskabet deltagende foreninger, skal meddeles det turneringsud-
skrivende forbund senest samtidig med anmeldelsesfristens udløb ved anvendelse af 
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blanketten ”Aftale om holdfællesskab”, der kun er gældende for den efterfølgende sæson, 
eller blanketten ”Aftale om klubfællesskab”, der omfatter alle de  
deltagende foreningers hold og er gældende frem til det tidspunkt, hvor et ønske om op-
hævelse eller ændring efter igangværende sæson er fremsendt.  
Et sådant ønske skal fremsendes inden 1. juni til eget distriktsforbund. 
 
For klub- /holdfællesskaber med hold i danmarksturneringen for seniorer skal der senest 
den 1. juni foreligge meddelelse om dannelse af et klub-/holdfællesskab, der skal deltage i 
den kommende vinterturnering. Af meddelelsen skal samtidig fremgå holdenes aktuelle 
turneringsrettighed til brug for placering af klub-/holdfællesskabet efter udløb af en aftale. 
   
Frist: 
Jyllandsserien: 1. juni. 

U-16/U-18 1.division:  Senest 5 dage før datoen for den fastsatte tilmeldingsfrist  

Øvrige hold: Senest 5 dage før datoen for den fastsatte tilmeldingsfrist. 

 

Anmeldelse skal foretages til den af turneringsudvalget angivne tid på DHF’s anmeldel-
sesblanket for klub-/holdfællesskaber. 
Foreningerne i klub-/holdfællesskabet skal skriftligt have erklæret sig indforstået med at 
hæfte solidarisk for omkostningerne ved klub-/ holdfællesskabets deltagelse i turneringen.  
 
Et håndboldselskab, oprettet af et klub-/ holdfællesskab, kan overtage denne forpligtelse. 
Spilleraftaler, der er indgået med en forening, der deltager i klub-/holdfællesskabet indgår 
ikke i den solidariske hæftelse, og klub-/ holdfællesskabet kan ikke indgå egne spillerafta-
ler, det kan kun en forening.  
 
En af de i klub-/holdfællesskabet deltagende foreninger skal være ansvarlig og adresse-
havende for klub-/holdfællesskabet. 
Klub-/holdfællesskabet er frit stillet med hensyn til valg af navn for klub-/holdfællesskabets 
hold, men navnet må dog ikke være identisk med navnet på en af moderklubberne i klub-
/holdfællesskabet. Navnet skal tydeliggøre klub-/holdfællesskabets geografiske tilhørssted. 
Firma- og produktnavne, eller navne af politisk, racistisk eller ideologisk art kan ikke god-
kendes.  
 
Alle hold i samme klub-/holdfællesskab skal have samme navn.  
 
Holdene og spillerne fra et klub-/holdfællesskab har de samme rettigheder og forpligtelser, 
som hold og spillere fra en enkelt forening i turneringsmæssig forstand. 
 
Foreninger, der indgår klub-/holdfællesskab for den efterfølgende sæson, betragtes i den 
igangværende sæson som én forening, hvad angår op- og nedrykning samt deltagelse i 
op-/ nedspil. Den højst rangerende forening i henhold til anmeldelsesblanketten er delta-
ger. 
 
Ved opløsning af et klub-/holdfællesskab vil holdene blive placeret som meddelt ved an-
meldelsen af klub-/holdfællesskabet.  
 
Et hold fra et opløst klub-/holdfællesskab kan fortsætte i landspokalturneringen, idet for-
eningen med det højst rangerende hold har forrang. Hvis ingen af foreningerne ønsker at 
fortsætte, overgår retten til det hold, som klub-/holdfællesskabet sidst har elimineret. 
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6. Overtrædelse af reglement 
 
6.1 Med undtagelse af U-10 og U-12 rækkerne er anvendelse af klæbemidler til-
ladt på fingre og håndflader i rækker udskrevet af JHF. 
Påføring af klæbemidler er kun tilladt i eget udskiftningsområde. Deponering af klæbemid-
ler på legeme eller udstyr, der medbringes på banen, er ikke tilladt. 
Overtrædelse straffes med udvisning og diskvalifikation i henhold til spillereglernes stk. 
16:3 og 16:6 og medfører samtidig indberetning. Ved overtrædelser kan foreningen idøm-
mes bøde.  
 
 
6.2 En spiller eller en holdofficial, der i henhold til turneringsreglementet idømmes 
en karantæne på 3 eller flere kampe, må i karantænetiden hverken anvendes som spiller, 
holdofficial, dommerbordsofficials eller dommer, uanset for hvilken forseelse og i hvilken 
funktion karantænen er erhvervet. En sådan anvendelse eller andre anvendelser af en 
eller flere spillere eller holdofficials i strid med turneringsreglementet eller med i øvrigt 
gældende bestemmelser, f.eks. ulovlig spiller, ulovlig spiller anført under falsk navn, ulovlig 
holdofficial eller lignende, kan medføre tab af kampen. Endvidere kan foreningen idømmes 
bøde, og de ulovlige spillere/holdofficials kan idømmes karantæne. 
 
6.3 Har en forening anvendt spillere/holdofficials ulovligt på samme hold i flere 
end 2 kampe, kan holdet udelukkes af turneringen. 
 
6.4 Udebliver et hold, eller er et hold ikke spilleklart (omklædt på spillepladsen 
med mindst 5 spillere til det fastsatte tidspunkt) eller forlader et hold banen uden gyldig 
grund fra en af de ansatte kampe, kan kampen erklæres tabt for det pågældende hold, og 
foreningen kan idømmes bøde, og holdet kan ikke blive kreds- eller rækkevinder eller pla-
ceres på en oprykningsberettiget plads.  
 
6.5 Er et hold udeblevet og/eller har et hold meldt afbud (se stk. 6.7) til flere end 2 
kampe, kan det udelukkes af turneringen. 
 
6.6 En forening, der melder afbud eller udebliver fra en ansat turneringskamp eller 
fra andre kampe, hvortil foreningen har forpligtet sig til at medvirke, kan, efter beslutning af 
vedkommende kredsbestyrelse pålægges at holde den anden part skadesløs for alle do-
kumenterede omkostninger (halleje, kørsel, annonce, o. lign.) i forbindelse med den ikke 
spillede kamp, herunder også rejseudgifter ved den anden kamp mellem de 2 hold (i hen-
hold til DHF’s ”Reglement for rejser”). (Se gebyrlisten). 
I turneringer, hvor holdene mødes 3 gange, gælder ovenstående regler også dog med flg. 
betingelser: 
et hold kan kun få rejseudgifter til ”anden” kamp, hvis det ene hold melder afbud eller ude-
bliver fra udekampen/ -kampene, og de øvrige kampe / kampen er gennemført. Et hold 
kan dog kun få rejseudgifter dækket til én kamp.  
 
Andragende om godtgørelse med oplysninger om afholdte omkostninger og kontonummer 
skal altid ske gennem egen kreds senest 30 dage efter det fastsatte spilletidspunkt. 
 
6.7 Afbud til ansatte kampe skal stiles til eget kredskontor. Et afbud medfører tab 
af kampen og evt. bødestraf efter følgende regler: 

 Afbud modtaget senest i. f. t. tidsfrister i § 14  

 Afbud modtaget senere end i. f. t. tidsfrister i § 14, 
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Ved afbud forbliver bestemmelserne i stk. 6.6 stadig gældende.  
 
6.7.1 Såfremt foreningen anser det nødvendigt at melde afbud til ansat(te) kamp(e) 
på grund af ufremkommeligt føre m.m., skal der omgående ringes besked til modstander-
foreningen, hal og dommerpåsætter. Foreningen skal desuden fremsende en skriftlig re-
degørelse til eget kredskontor senest 48 timer efter det fastsatte kamptidspunkt. 
 
Overholdes ovennævnte ikke, kan kampen(e) erklæres for tabt, og foreningen kan blive 
straffet i henhold til stk. 6.4, 6.5 og 6.6. 
 
Udsatte kampe skal være afviklet senest 14 dage efter tidligere ansat tidspunkt.  
 
Foreningerne aftaler indbyrdes spillested og tidspunkt og meddeler dette til eget kredskon-
tor. 
 
6.8 Hvis et hold udelukkes af/trækkes fra turneringen, kan foreningen idømmes 
bødestraf. 
 
6.9 Hvis en dommer diskvalificerer en spiller (for andet end en 3. gangs udvis-
ning) eller diskvalificerer en holdofficial, skal han i løbet af 48 timer on-line via HåndOffice 
sende et indberetningsskema til Forbundskontoret. 
 
6.10 Spillere og holdofficials, der er indberettet for forseelser før/under/efter kam-
pen, kan anvendes, indtil der foreligger en karantænemeddelelse i foreningernes mailboks 
samt at karantænen er meddelt på den konkrete kamp eller foreningen har modtaget ori-
entering om spærring. Karantæner offentliggøres hver torsdag senest kl. 14.00. (vedr. 
træningskampe/-stævner: se særskilt reglement). 
 
6.11 En spiller eller en holdofficial, der er blevet indberettet for en forseelse 
før/under/efter kampen, kan idømmes en misbilligelse eller en / flere kampes karantæne.  
En forening, hvis holdofficials er indberettet for grov usportslig optræden, kan tillige idøm-
mes en bødestraf.  
 
6.12 I de tilfælde, hvor en spiller er blevet diskvalificeret, pålægges foreningen et 
administrationsgebyr, såfremt spilleren har deltaget på et U-16 hold eller derover. Holdoffi-
cials opkræves altid et administrationsgebyr ved karantæne/bøde. Er der tale om en fejl 
diskvalifikation opkræves der ikke et administrationsgebyr. 
 
6.12.1 
Såfremt en forening ønsker en karantæne på 2 eller 3 kampe genbehandlet, så skal der 
senest 48 timer efter karantænes offentliggørelse indsendes en ”Genbehandling af karan-
tæne-blanket” via JHF´s hjemmeside. En anmodning om genbehandling skal være frem-
sendt af et bestyrelsesmedlem. En genbehandling af en allerede idømt karantæne pålæg-
ges et administrationsgebyr. 
 
6.13 Karantæner skal altid afvikles efter nedenstående bestemmelser: 
 
Spillere: 
Karantæne afvikles i de(n) nærmest følgende kamp(e), hvori spilleren er spilleberettiget. 
(Gælder ikke for kampe på repræsentative hold). 
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Spillere, der er idømt karantæne i forbindelse med en pokalkamp, skal afvikle karantænen 
i de(n) nærmest følgende turneringskamp(e) på det turneringshold, som spilleren tilhører / 
sidst har deltaget på i den løbende turnering, med mindre der er tale om to på hinanden 
følgende pokalkampe, idet en idømt karantæne efter den første kamp så skal afvikles i 
den efterfølgende. 
 
Spillere, der er idømt karantæne i forbindelse med en kamp i den løbende turnering, skal 
afvikle karantænen i den nærmest følgende turneringskamp på det hold, som spilleren 
sidst har deltaget på, men kan dog frit benyttes i pokalkampe, selvom karantænen ikke er 
udstået. En karantæneramt spiller må i karantæneperioden ikke virke som holdofficial på 
noget hold ligesom denne heller ikke på nogen måde må have kontakt med holdet fra 
kampens igangsætningsfløjt til kampens slutsignal. En karantæne kan aldrig benyttes til 
frigørende oversidning i henhold til stk. 5.5 og stk. 5.6, og den tæller med i spillede kampe 
(se stk. 5.8). 
 
Holdofficials: 
Karantæner afvikles i de(n) nærmest følgende kamp(e) på det hold, hvor karantænen blev 
opnået. Holdofficials, der er idømt karantæne i forbindelse med en pokalkamp, skal afvikle 
karantænen i de(n) nærmest følgende turneringskamp(e) på det turneringshold, som på-
gældende sidst har deltaget på i den løbende turnering, med mindre der er tale om to på 
hinanden følgende pokalkampe, idet en idømt karantæne efter den første kamp så skal 
afvikles i den efterfølgende. 
Holdofficials, der er idømt karantæne i forbindelse med en kamp i den løbende turnering, 
skal afvikle karantænen i den nærmest følgende turneringskamp på det hold, som pågæl-
dende sidst har deltaget på, men kan dog frit benyttes i pokalkampe, selvom karantænen 
ikke er udstået. En karantæneramt holdofficial må i karantæneperioden ikke virke som 
holdofficial på noget andet hold eller som spiller for det pågældende hold, ligesom denne 
heller ikke på nogen måde må have kontakt med holdet fra kampens igangsætningsfløjt til 
kampens slutsignal. 
 
Ved evt. karantæne er man ikke spilleberettiget i nogen af årgangene, før dagen efter at 
man har udstået karantænen på det hold, hvor man har fået karantænen. 
 
Generelt: 
Karantæner skal altid afvikles fra og med den første kamp, der spilles efter offentliggørelse 
af karantænen foreligger. 
For både spillere og holdofficials gælder, at såfremt en karantæne helt eller delvis ikke er 
udstået i den sæson, hvor den er tildelt, overføres resten af karantænen til den efterføl-
gende sæson efter turneringsreglementets bestemmelser. 
 
6.14 Mener en holdofficial for et hold, at dommerne eller en dommerbordsofficial 
under en kamp har anvendt spillereglerne forkert eller gjort sig skyldig i en handlings- eller 
betjeningsfejl og ønsker at protestere herimod, skal dette ske umiddelbart efter, at den 
pågældende fejlagtige anvendelse af spillereglerne er konstateret og inden spillet genop-
tages, eller den eventuelle fejl er begået. Dommeren/dommerne er forpligtet til at notere 
tidspunktet for protestens nedlæggelse. 
 
De nævnte krav indebærer: 
Protester forårsaget af hændelser under spillet, nedlægges af en holdofficial over for se-
kretær/tidtager i direkte tilslutning til hændelsen. Sekretær /tidtager giver umiddelbart efter-
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følgende oplysning til dommerne om protestens nedlæggelse, når bolden for første gang 
er ude af spil. Er spillet herefter genoptaget, har parterne accepteret det passerede. 
 
Mener en holdofficial, at protesten bør forfølges, skal han gøre indstilling herom til sin for-
eningsbestyrelse.  
 
Hvis denne også ønsker at forfølge protesten, skal det ske skriftligt og være eget kreds-
kontor i hænde senest 4 dage efter, at kampen er spillet. Protesten skal være underskre-
vet/godkendt af et medlem af foreningens bestyrelse. Hvis protesten tages til følge, vil pro-
testgebyret blive tilbagebetalt / ikke opkrævet.  
 
Protester skal ske skriftligt ved anvendelse af online-protestskema fra forbundets/kredsens 
hjemmeside. En protest vil kun blive behandlet, når det af teksten fremgår, på hvilket tids-
punkt og til hvem protesten blev nedlagt. Videooptagelser kan ikke indgå i protestbehand-
linger. 
 
6.15 Erfarer en forenings ledelse efter en kamps afholdelse, at en spiller/holdofficial 
har været anvendt ulovligt i den pågældende kamp, kan en protest mod en sådan ulovlig 
anvendelse af en spiller/holdofficial nedlægges indtil 10 dage efter, at kampen blev spillet. 
 
Sådanne protester skal ligeledes fremsendes - under anvendelse af protestskema - til eget 
kredskontor / forbundskontor godkendt af et bestyrelsesmedlem.  
 
Hvis protesten tages til følge vil protestgebyret ikke blive opkrævet. I tilfælde af, at kampen 
er spillet i en anden kreds, fremsender egen kreds protesten til behandling i administrativ 
kreds, der foranlediger, at modstanderforeningen høres i sagen i henhold til stk. 6.16. 
Protester, der er indgivet senere end 10 dage efter, at kampen er blevet spillet, fritager 
ikke foreningen, holdofficials eller spillere for straf i henhold til stk. 6.2. 
 
Anker:  
Finder den ene af parterne i en protest med henvisning til stk. 6.15 eller 6.16, at afgørel-
sen ikke er i overensstemmelse med gældende love og reglementer, kan denne part anke 
afgørelsen som anvist i den skematiske oversigt. Anken skal sendes senest 4 dage efter 
modtagelsen af protestafgørelsen. Anken skal kun indeholde oplysning om, hvilken sag 
det drejer sig om med angivelse af kampens nummer og den appellerende forenings navn. 
Protestafgørelsen vil herefter blive vurderet på grundlag af de oprindeligt afgivne redegø-
relser. Såfremt anken tages til følge, vil ankegebyret (og evt. protestgebyret) blive tilbage-
betalt / ikke opkrævet.  
 
Ankemuligheder: 
 Kredsene JHF 

Protest: Kredsens Protestudvalg JHF’s administration 

1. ankeinstans: Kredsbestyrelsen JHF’s FU 

2. ankeinstans: JHF’s A- & O–udvalg JHF’s A- & O–udvalg 

(en protest kan ikke ankes videre end skemaet angiver) 

 
Finder den ankende part nye oplysninger, som ønskes lagt til grund for afgørelsen, må en 
ny protest indsendes til eget kredskontor / turneringsudvalg. 
 
6.16 Såfremt en forening ønsker at udtale sig om en mod foreningen, dennes spil-
lere eller holdofficials indgiven indberetning, skal denne udtalelse, der skal være fremsendt 
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af et bestyrelsesmedlem, sendes til forbundskontoret senest 48 timer efter kampens afvik-
ling. 
 
Kredsen / forbundet fremsender kopi af en modtagen protest til modstanderholdets for-
ening. Såfremt denne forening derefter ønsker at fremsende sin opfattelse af protestgrund-
lag og hændelsesforløb, skal sådanne oplysninger være kredsen /forbundet i hænde se-
nest 4 dage efter modtagelsen af den fremsendte kopi. 
 
Vil en forening klage over en dommers / dommernes ledelse af en kamp, skal en sådan 
klage indsendes til egen kreds/ forbundet senest 4 dage efter, at kampen er spillet, og den 
skal være underskrevet af et bestyrelsesmedlem. 
 
6.17 Afgørelser af indberetninger (bøder og/eller karantæner) er inappellable (se 
dog stk. 6.12.1), dog kan idømte karantæner på mere end 4 dage indankes til forbundets 
forretningsudvalg senest 8 dage efter offentliggørelsen, hvorefter forretningsudvalget træf-
fer den endelige afgørelse. 
 
 
 
Ankemuligheder: 
 JHF 

Indberetning: JHF’s administration 

Ankeinstans: JHF’s FU 

(en anke kan ikke sendes videre end skemaet angiver) 

 
6.18 Videooptagelser kan alene anvendes i voldssager. Afgørelser baseret på vi-
deooptagelser kan dog aldrig have konsekvens for kampens resultat. 
 
 
7. Turneringer og deres afvikling 
 
7.1 Forbundet/foreningerne sørger for, at der til alle kampe er de fornødne dom-
mere, tidtagere og sekretærer, og at spillepladsen er i overensstemmelse med spillereg-
lernes bestemmelser, idet man tager hensyn til eventuelt givne dispensationer. 
 
7.2 I forbindelse med en dommerudeblivelse er den førstnævnte forening ansvar-
lig for at udpege en / to personer til at lede kampen. Kampen skal altid afvikles, og en ikke 
- afviklet kamp kan medføre, at den førstnævnte forening erklæres som taber af kampen, 
hhv. at foreningen kan idømmes bødestraf. 
 
7.3 Før en kamp skal foreningerne udfylde elektronisk holdkort. Et holdkort, der er 
mangelfuldt udfyldt, kan medføre tab af kampen, ligesom foreningen kan idømmes bødes-
traf. Hvis en spiller ikke har deltaget i kampen, kan spilleren slettes på det elektroniske 
holdkort i indtil 12 timer efter det fastsatte starttidspunkt. Hvis en spiller kommer til efter 
kampens start, skal spilleren påføres det elektroniske holdkort. Dette kan ske i indtil 12 
timer efter det fastsatte spilletidspunkt. 
 
7.4 Er to foreningers spilledragt ens eller så ensartede, at det efter dommernes 
skøn må anses for vanskeligt at skelne de to holds spillere fra hinanden, skifter udeholdet 
eller det i planen sidstnævnte hold spilledragt under forudsætning af, at hjemmeholdet el-
ler det i spilleplanen førstnævnte hold stiller op i sin officielle og på HåndboldInfo anmeldte 
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spilledragt (se stk. 11.1). En overtrædelse af spillereglernes regel 4:7 vedrørende spille-
dragternes ensartethed kan medføre bødestraf. 
 
7.5 Spilles der efter pointsystem, giver en vunden kamp 2 points, en uafgjort 1 
point og en tabt kamp 0 point. 
 
7.6 Det hold, som opnår flest points, er nr. 1, og de øvrige hold placeres som nr. 
2, 3, 4, osv., i forhold til opnåede points. 
 
7.7 Hvis flere hold ved en turneringsafslutning står lige i points, afgøres deres pla-
ceringsrækkefølge således:  

1. opnåede points i indbyrdes kampe 
2. måldifferencen i indbyrdes kampe 
3. flest scorede mål i indbyrdes kampe 
4. måldifferencen i samtlige kampe i puljen 
5. flest scorede mål i samtlige kampe i puljen 
6. omkamp(e)  

 
 
 
Forbehold: 
For anvendelse af stk. 7.7 ved afgørelse af en placeringsrækkefølge gælder følgende for-
behold: 
 
Et hold, der ikke er stillet op til alle sine ansatte kampe, eller et hold, der har gennemført 
en eller flere af sine kampe med ulovlige spillere/holdofficials og herefter er blevet erklæret 
for taber af kampen(e), placeres under et hold, der har gennemført samtlige sine ansatte 
kampe lovligt, uden hensyn til reglerne i stk. 7.7. 
 
En placeringsrækkefølge mellem to eller flere hold i tilfælde, hvor disse alle har overtrådt 
love og bestemmelser, afgøres af reglerne i stk. 7.7. 
Et hold, der har opnået points i en kamp, fordi modstanderen har overtrådt love og regle-
menter eller har meldt lovligt afbud, får ikke beregnet nogen målscore for den pågældende 
kamp. Hvis dette har betydning for placeringsrækkefølgen, bortfalder andre holds målsco-
re i kampe(n) (både ude - og hjemmekamp) mod samme modstander ved beregning af 
måldifferencen eller flest scorede mål. 
 
Samme fremgangsmåde benyttes hvis hold fra forskellige puljer skal sammenlignes – dog 
er det kun resultatet af den konkrete kamp, der fjernes. 
 
Fortolkning: 
Ved hvert punkt indplaceres de(t) hold, der er muligt. Ikke indplacerede hold går videre til 
næste punkt, dog kun med deres egne resultater. Således fortsætter man, indtil alle hold 
er indplaceret. 
 
Hvis man når frem til pkt. 6 uden at have alle holdene indplaceret, spilles omkamp(e).  
Spilletid og -sted fastlægges af TU.  
Se side 23 - 26 for yderligere forklaring/fortolkning med eksempler. 
 
7.8 Når placeringsrækkefølgen skal afgøres efter gennemførelse af en hjemme- 
og udekamp (f.eks. op -/nedspil) er reglerne for at finde nr. 1 således: 
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a) Det hold, der efter 2 kampe har opnået flest points. 
b) Det hold, der har den bedste måldifference efter de 2 kampe. 
c) Det hold, der har scoret flest mål på udebane. 
d) Straffekast efter bestemmelserne i stk. 7.13. 

 
7.9 Hvis et hold udgår af en turnering, medregnes ingen af dets spillede kampe 
ved beregning af points. 
 
7.10 Ingen forening kan i samme sæson rykke op i eller deltage i opspillet til en 
række, hvorfra foreningen har hold, der rykker ned eller deltager i nedspillet. 
 
7.11 Hvis et hold, der efter de gældende bestemmelser ikke er opryknings- beretti-
get, placerer sig på en oprykningsberettiget plads eller en plads, der giver ret til at deltage i 
oprykningskampe, skal det følgende bedst placerede hold, der opfylder betingelserne, ind-
træde i dets sted.  
 
7.12 Hvis en kamp, efter at være endt uafgjort, skal forlænges, for at der kan findes 
en vinder, skal der efter en pause trækkes lod om banehalvdel og opgiverkast. 
 
Ved kampe på mindst 2x20 min. er pausen 5 min., og omkampens længde er 2x5 min. 
med 1 min. pause mellem halvlegene. Ved øvrige kampe er pausen 3 min., og omkam-
pens længde er 2x3 min. med 1 min. pause mellem halvlegene. Hvis forlængelsen ender 
uafgjort, spilles efter en pause af samme længde en ny forlængelse efter samme retnings-
linjer. Ender denne anden forlængelse uafgjort, fortsættes med straffekast i henhold til stk. 
7.13. 
 
7.13 Hvis en kamp, der enten efter normal spilletid eller efter de foreskrevne antal 
forlængelser fortsat er uafgjort, skal finde sin endelige afgørelse ved straffekast, gælder 
følgende retningslinjer for gennemførelsen af straffekastkonkurrencen: 
 
Forud for straffekastkonkurrencen udpeger hvert holds holdansvarlige skriftligt ved angi-
velse af numrene på 5 spillere, der skal være spilleberettigede ved den foranliggende 
kamps afslutning. De to holds udpegede spillere udfører på skift mellem holdene hver et 
straffekast. På det enkelte hold er kasternes rækkefølge ligegyldig. De anvendte målvogte-
re kan vælges frit og udskiftes efter behag. Målvogtere kan benyttes som kastere, og ka-
stere kan benyttes som målvogtere. Dommerne afgør på hvilket mål, der skal kastes.  
 
Det hold, der skal lægge ud, findes ved lodtrækning.  
 
Hvis der efter 5 kast til hvert hold, stadig ikke foreligger en afgørelse, fortsættes med nye 
straffekast, idet der igen udpeges 5 spillere som kastere på hvert hold, enten med de 
samme spillere eller med udskiftning af fra 1 til alle 5 spillere i forhold til den første liste.  
 
Det modsatte hold kaster først, og der fortsættes indtil en afgørelse foreligger. En afgørel-
se er opnået, når der efter lige mange kast til hvert hold foreligger en målforskel mellem 
holdene. Hvis der efter de 5 kast stadig ikke foreligger en afgørelse, fortsættes på samme 
måde, indtil en afgørelse foreligger. For hver 5 kast kan kasterne efter anmeldelse herom 
udbyttes.  
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Udviste og diskvalificerede spillere må ikke deltage i straffekastkonkurrencen. Væsentlige 
forseelser under straffekastkonkurrencen skal i alle tilfælde straffes med en diskvalifikati-
on. Ved en diskvalifikation eller hvis en spiller skades, skal der udpeges en anden spillebe-
rettiget spiller i stedet. Under udførelsen af det enkelte straffekast må kun kasteren, den 
udpegede målvogter og de 2 dommere opholde sig på den banehalvdel, hvor straffekaste-
ne udføres. 
 
8. ”Tak for kampen” 
 
 I alle turneringsrækker under JHF gælder der en hilsepligt, hvor alle spillere 
efter nærmere retningslinjer siger hinanden ”tak for kampen”. Undladelse af deltagelse i 
dette kan medføre indberetning. (evt. straf se stk. 6.11 og 6.12). Se propositionerne § 11. 
Officials har ikke pligt til at deltage i hilsepligt. 
 
Efter endt kamp samler dommeren/dommerne de 2 hold midt på banen. Domme-
ren/dommerne stiller sig mellem de 2 hold. Dommeren/dommerne går sammen med det 
ene hold ned langs med det andet hold og takker for kampen med åben hånd ”high five”. 
Når dommeren har hilst på det ene hold, stiller han/hun sig bagerst i rækken og hilser her-
efter på det andet hold. 
 
Undladelse af deltagelse i ”tak for kampen” kan medføre indberetning. Holdofficials har 
ikke pligt til at deltage i hilsepligt; men holdofficials/dommere kan sige ”tak for kampen” til 
hinanden ved dommerbordet. 

 
 
9. Spilletider 
 
De angivne spilletidspunkter skal overholdes. Længden af pausen mellem halvlegene / 
kampene afhænger således af den efterfølgende kamps starttidspunkt. 
 
10. Boldstørrelser 
 
 Ved spillets begyndelse skal bolden opfylde følgende krav: 
 

Boldnavn Vægt Omkreds Aldersgruppe 

Str. 3  425 - 475 g 58 - 60 cm Herresenior, U-18 og U-16 Drenge. 

Str. 2  325 - 375 g 54 - 56 cm 
Damesenior, U-18 og U-16 Piger,  
U-14 Drenge. 

Str. 1½ 320 – 340 g 52 – 54 cm. U-14 PIGER 

Str. 1  290 - 330 g 50 - 52 cm U-12 Drenge 

Str. 0 (læder)  225 - 300 g 46 - 49 cm U-12 Piger og U-10 af begge køn 

Str. 0 gummi)* 225 - 300 g 46 - 49 cm. U-8 og U-6 af begge køn. 

* ”Trial” fra TRESS eller ”Trio soft” fra SELECT.  
 
 
11. Nummerering og trøjefarve 
 
 Senior og ungdom: 

 Alle kreds- og JHF-rækker: Minimum rygnumre. (1 – 99) 
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 2. og 3. division (senior) og U-18 og U-16 1. div.: Også brystnumre. 
 
Ved manglende eller fejlagtig nummerering kan foreningen idømmes bødestraf. 
 
Foreningerne har en foreningstrøjefarve, der normalt gælder for alle foreningens hold; dog 
kan hvert enkelt hold i foreningen få tilladelse til at spille i en anden trøjefarve. Dette kan 
ske 2 gange pr. sæson ved at udfylde en blanket på kredsenes hjemmesider. (ansøgning 
senest 15. sept. og 15. dec. med virkning henholdsvis pr. 01. okt. og pr. 01. jan.).  
 
Kredsen sætter trøjefarven i HåndboldInfo, og så er farven gældende i. h. t. stk. 7.4. 
 
Ovennævnte gælder også Klub- og Holdfællesskaber.  
 
I JHF ’s turneringer er den sorte trøjefarve udelukkende forbeholdt dommerne. Det er ikke 
tilladt at spille i sorte trøjer (gælder også målvogtere). Ved overtrædelse heraf idømmes 
foreningen bødestraf. 
 
12. Arrangørforpligtelser 
 
Førstnævnte hold i alle ansatte turnerings- og pokalkampe er arrangør, hvilket automatisk 
indebærer, at en forening altid er arrangør af sine hjemmekampe. 
 
Arrangørforeningen skal stille med 2 kvalificerede personer i god tid, før de skal fungere 
som henholdsvis tidtager og sekretær. Arrangørforeningen skal sørge for, at der er 2 reg-
lementerede bolde til rådighed for afvikling af kampen.  
Det påhviler endvidere arrangørforeningen ved turnerings- og pokalkampe løbende at ind-
rapportere kampresultater til HåndboldInfo efter de gældende regler. 
 
Hvis arrangørforpligtelserne tilsidesættes kan foreningen idømmes bøde.  
 
 
13. Særlige krav til arrangerende forening / Fair Play 
 
Arrangøren har pligt til at udøve en passende kontrol med tilskuernes optræden, men der 
skal være en reel margin for tilskuernes udfoldelse, herunder anvendelse af musikinstru-
menter. Brug af kompressorhorn, elektroniske megafoner, fløjter og fyrværkerilignende 
genstande er ikke tilladt. 
 
Kampens dommere har ret til at afbryde kampen og bede den foreningsansvarlige bortvise 
tilskuer(e) ved særlig grov optræden. Hvis der til kampen er ansat en dommerudvikler, skal 
denne, hvis han senest dagen forinden har meddelt sin ankomst, være sikret siddeplads 
med god oversigt. 
 
Hvis ovenstående ikke overholdes, kan den indberettede forening blive idømt bødestraf i 
henhold til tilsidesættelse af arrangørforpligtelser. 
 
 
14. Kampflytninger  
Anmodning om kampflytninger indsendes til eget kredskontor eller forbundskontoret og 
skal være kredsen / forbundet i hænde i henhold til disse tidsfrister: 
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 Mandag kl. 12:00 er sidste frist for flytning af kampe på førstkommende torsdag 

 Tirsdag kl. 12:00 er sidste frist for flytning af kampe på førstkommende fredag og lørdag  
 Onsdag kl. 12:00 er sidste frist for flytning af kampe på førstkommende søndag og mandag 

 Torsdag kl. 12:00 er sidste frist for flytning af kampe på førstkommende tirsdag 

 Fredag kl. 12:00 er sidste frist for flytning af kampe på førstkommende onsdag 

 
 Der skal foreligge en ny spilledato, sted og tid. Ny spilledato skal være senest 14 dage efter 

først ansatte dato. (der kan dog ikke flyttes til datoer senere end sidste spillerunde). 

 
 Der skal foreligge accept fra modstanderforeningen. En kamp, der flyttes fra en hal til en 

anden med samme spilletidspunkt og samme spillested, kan dog flyttes uden gebyr. 

 
 Den forening, der anmoder om flytningen, skal betale et ekspeditionsgebyr. 

 
Flytningen er først godkendt, når det nye tidspunkt vises på HåndboldInfo. Ved overtræ-
delse vil begge foreninger blive idømt bøde. 
 
I ungdomsrækkerne kan en forening vederlagsfrit begære en kamp flyttet, såfremt forenin-
gen har mindst 2 spillere, der skal på studietur eller lejrskole, og da under forudsætning af: 
at de pågældende spillere har deltaget i mindst halvdelen af det pågældende holds kampe 
på begæringstidspunktet. 

 at der foreligger en skriftlig dokumentation om turen fra skolen 

 at begæringen fremsættes senest 7 dage før den/de berørte kampe 

 at de berørte kampe afvikles senest 14 dage efter den oprindelige dato, dog aldrig 
senere end 8 dage før den sidste spillerunde i den pågældende række. 

 
Anmodning om flytning af kampe med henvisning til studietur/lejrskole kan dog aldrig ef-
terkommes for kampe om Jysk Mesterskab. 
 
15. Særregler for U-10 
 
I alle U-10 rækker spilles der efter de almindelige håndboldregler med følgende undtagel-
ser: 
 

 der spilles med nedsænket overligger 

 der spilles med 5 markspillere og 1 målvogter på banen ad gangen 

 målvogteren må ikke overskride midterlinjen (se særregel 3, side 29) 

 man maksimalt må benytte 9 spillere pr. kamp 
 
Boldstørrelse: 

Boldstørrelsen er str. 0, som har en omkreds på 46 - 49 cm. og en vægt på 225 - 300 
gram. Bolden skal være af læder. 
 
Målstørrelse: 

Når den ekstra overligger er sat på, skal målets ”åbning” være: 178 x 300 cm. 
 

 
FORKLARING / FORTOLKNING af ”Spiludviklings” – reglerne, stk. 3.2 

 
Det vil sige, at 
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 Spillere på U-18 2. division, A, B, C-hold kan spille på Jyllandsseriehold, serie 
1, 2, 3 og 4 senior hold.  

 spillere på U-16 2. division, A, B, C-hold kan spille på U-18 Liga, 1. division, 2. 
division, A, B, C-hold 

 spillere på U-14 2. division, A, B, C-hold kan spille på U-16 Liga, 1. division, 2. 
division, A, B, C-hold 

 spillere på U-12 A, B, C-hold kan spille på U-14 1. div., U-14 1. div A og B, 2. 
division, A, B, C-hold 

 spillere på U-10 A, B, C-hold kan spille på U-12 AA, A, B, C-hold 
 

Spilleren påføres holdkortet med navn og årstal. 
 
Ved evt. karantæne er man ikke spilleberettiget på noget hold før dagen efter, at man har 
udstået karantænen på det hold, hvor man har fået indberetningen / karantænen. 
 
 
Fortolkning: 
 
Eks. en U-14 spiller, der enten spiller på et U-14 2. Div., A -, B– eller C–hold kan senere 
(også samme dag) spille på et hold i U-16 Liga, 1.division, 2. division, A, B, C–rækken. 
 
Eks.: En forening har flg. hold: U-14 A, U-16 2. D og U-16 B. 
En U-14 spiller deltager søndag på U-14 A–holdet, og dette hold skal spille næste kamp 
lørdagen efter. Denne spiller kan også spille U-162D eller U-16 B søndag og alle ugens 
dage indtil lørdag, hvor U-14 A spiller igen.   
Hvis spilleren skal flytte mellem foreningens to U-16–hold, skal man overholde de alminde-
lige op– og nedrykningsregler. 
 
Eks.: En forening har flg. hold: U-12 A, U-12 C, U-14 A og U-14 C. 
En U-12 spiller deltager på U-12 C lørdag. Samme dag spiller han også på U-14 A. Han 
spiller igen på U-12 A tirsdag (oprykning inden for U-12). Indtil denne U-12 A–kamp kan 
han ikke spille på foreningens U-14 C, uden at U-14 A også har spillet eller skal spille 
samme dag (nedrykning inden for U-14). Når han har spillet på U-12 A, kan han spille på 
U-14 A eller U-14 C, også samme dag. 
 
 

FORKLARING / FORTOLKNING af stk. 7.7. 
 
Står flere hold lige med hensyn til points, afgøres deres indbyrdes placering af holdenes 
points i indbyrdes kampe. (pkt. 1).  
 
Er flere hold endnu ikke indplaceret, afgøres deres placering ved måldifferencen beregnet 
på grundlag af resultaterne af disse holds indbyrdes kampe. (pkt. 2).  
 
Er flere hold endnu ikke indplaceret, afgøres deres indbyrdes placering ved flest scorede 
mål beregnet på grundlag af resultaterne af disse holds indbyrdes kampe. (pkt. 3).  
(Pkt. 3 kan kun anvendes, hvis der er flere end 2 hold tilbage).  
Er flere hold endnu ikke indplaceret, afgøres deres indbyrdes placering ved måldifferencen 
beregnet på grundlag af resultaterne af samtlige kampe spillet i puljen. (pkt. 4).  
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Er flere hold endnu ikke indplaceret, afgøres deres indbyrdes placering af flest scorede 
mål i samtlige kampe i puljen. (pkt. 5).  
 
Er flere hold endnu ikke indplaceret, afgøres deres indbyrdes placering ved omkamp(e). 
(pkt. 6). Spilletid og -sted fastlægges af TU. 
 
 
Eksempler på brug af placeringsreglen stk. 7.7: 
Eksempel 1 
To hold slutter lige i points.  
 
Resultaterne mellem de to hold: A - B: 24 – 23  B - A: 27 – 26 
 

Hold Målscore Måldifference Points Placering 

A 50 - 50 0 2  

B 50 - 50 0 2  

 
Pkt. 1: De har hver opnået 2 points i indbyrdes kampe. Placering er ikke afgjort. 
Pkt. 2: Måldifferencen i indbyrdes kampe er ens. Placering er ikke afgjort. 
Pkt. 3: Hvert hold har scoret 50 mål i indbyrdes kampe. Placering er ikke afgjort. 
Pkt. 4: Placering afgøres nu ved måldifferencen i samtlige kampe i puljen. 
Er pkt. 4 også ens, afgøres placeringen ved flest scorede mål i samtlige kampe i puljen. 
Er pkt. 5 også ens, afgøres placeringen ved omkamp.  
 
Eksempel 2 
Tre hold slutter lige i points.   
 
Resultaterne mellem de tre hold:  
 A - B: 30 - 29 B - A: 25 - 26 
 A - C: 29 - 16 C - A: 20 - 20 
 B - C: 21 - 20 C - B: 19 - 19 
 

Hold Målscore Måldifference Points Placering 

A 105 - 90 + 15 7 1 

B 94 - 95 - 1 3 2 

C 75 - 89 - 14 2 3 

 
Pkt. 1: A har opnået 7 points i indbyrdes kampe og er nr. 1. B har opnået 3 points i 
indbyrdes kampe og er nr. 2. C har opnået 2 points i indbyrdes kampe og er nr. 3. 
 
Eksempel 3 
Tre hold slutter lige i points.  

Resultaterne mellem de tre hold:  
  A - B: 26 - 27 B - A: 30 - 31 
  A - C: 24 - 22 C - A: 18 - 18 
  B - C: 26 - 22 C - B: 19 - 19 
 

Hold Målscore Måldifference Points Placering 

A 99 - 97 + 2 5  

B 102 - 98 + 4 5  

C 81 - 87 - 6 2 3 
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Pkt. 1: A og B har hver opnået 5 points i indbyrdes kampe. C har opnået 2 points i 
indbyrdes kampe. C placeres som nr. 3. A og B går videre til næste punkt 
 

Hold Målscore Måldifference Points Placering 

A 57 - 57 0 2  

B 57 - 57 0 2  

 
Pkt. 2: Måldifferencen i A og B’s kampe er ens. Placering er ikke afgjort. 
Pkt. 3: Hvert hold har scoret 57 mål i indbyrdes kampe. Placering er ikke afgjort. 
Pkt. 4: Placering afgøres nu ved måldifferencen i samtlige kampe i puljen. 
Er pkt. 4 også ens, afgøres placeringen ved flest scorede mål i samtlige kampe i puljen. 
Er pkt. 5 også ens, afgøres placeringen omkamp.  
 
Eksempel 4 
Tre hold slutter lige i points.  
Resultaterne mellem de tre hold:  
 A - B: 26 - 27 B - A: 30 - 30 
 A - C: 24 - 23 C - A: 31 - 33 
 B - C: 24 - 22 C - B: 33 - 30 

Hold Målscore Måldifference Points Placering 

A 113 - 111 + 2 5  

B 111 - 111 0 5  

C 109 - 111 - 2 2 3 

 
Pkt. 1: A og B har hver opnået 5 points i indbyrdes kampe. C har opnået 2 points i 

indbyrdes kampe. C placeres som nr. 3. A og B går videre til næste punkt. 
 

Hold Målscore Måldifference Points Placering 

A 56 - 57 - 1 1 2 

B 57 - 56 +1 3 1 

 
Pkt. 2: Måldifferencen i A og B’s kampe er for A -1 og for B +1.  
 B placeres som nr. 1, og A placeres som nummer 2. 
 
 
Eksempel 5 
Tre hold slutter lige i points.   
 
Resultaterne mellem de 3 hold: 
 
 A - B: 30 - 25 B - A: 25 - 20 
 A - C: 35 - 25 C - A: 30 - 20 
 B - C: 22 - 23 C - B: 24 - 26 
 

Hold Målscore Måldifference Points Placering 

A 105 - 105 0 4 2 

B 98 - 97 + 1 4 1 

C 102 - 103 - 1 4 3 

 
Pkt. 1: Både A, B, og C har opnået 4 points i indbyrdes kampe. 
 



 28 

Pkt. 2: Måldifferencen for B er + 1. B placeres som nr. 1. 
 Måldifferencen for A er 0.  A placeres som nr. 2. 
 Måldifferencen for C er - 1. C placeres som nr. 3. 
 
Eksempel 6 
Tre hold slutter lige i points.   
 
Resultaterne mellem de 3 hold: 
 
 A - B: 30 - 25 B - A: 25 - 20 
 A - C: 35 - 25 C - A: 30 - 20 
 B - C: 22 - 23 C - B:  24 - 25 
 

Hold Målscore Måldifference Points Placering 

A 105 - 105 0 4 1 

B 97 - 97 0 4 3 

C 102 - 102 0 4 2 

 
Pkt. 1: Både A, B, og C har opnået 4 points i indbyrdes kampe. 
Pkt. 2: Både A, B og C har en måldifference på 0. 
Pkt. 3: A har scoret 105 mål og placeres som nr. 1 
 C har scoret 102 mål og placeres som nr. 2 
 B har scoret 97 mål og placeres som nr. 3 
 
Eksempel 7 
Tre hold slutter lige i points. 
 
Resultaterne mellem de tre hold:  
 A - B: 20 - 15 B - A: 22 - 25 
 A - C: 23 - 20 C - A: 23 - 20 
 B - C: 18 - 16 C - B: 19 - 19 

 
 

Hold Målscore Måldifference Points Placering 

A 88 - 80 + 8 6 1 

B 74 - 80 - 6 3  

C 78 - 80 - 2 3  

Pkt. 1: A har fået 6 points og placeres som nr. 1. B og C står lige og går videre. 
 

Hold Målscore Måldifference Points Placering 

B 37 - 35 + 2 3 2 

C 35 - 37 - 2 1 3 

 
Eksempel 8 
Tre hold slutter lige i points. 
 
Resultaterne mellem de tre hold: 
 A - B: 22 - 17. 
 A - C: 11 - 12. 
 B - C: 19 - 10. 
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Hold Målscore Måldifference Points Placering 

A 33 - 29 + 4 2  

B 36 - 32 + 4 2  

C 22 - 30 - 8 2 3 

 
Pkt. 1: De har hver opnået 2 points i indbyrdes kampe. Placering er ikke afgjort. Alle 
videre til næste punkt. 
Pkt. 2: C’s måldifference er -8 og placeres som nr. 3. A og B videre til næste punkt. 
 

Hold Målscore Måldifference Points Placering 

A 22 - 17 + 5 2 1 

B 17 - 22 - 5 0 2 

 
Pkt. 3: A har scoret 22 mål og placeres som nr. 1, mens B, der har scoret 17 mål, 
placeres som nr. 2. 

 
 
 

Vedtaget af JHF ´s TU den 23. juni 2016  
Med tilføjelse til 4.8 den 22. august 2016 

 

   
Særregler ang. alle ungdomsrækker: 
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Særregel ang. målmanden i U – 10 rækkerne: 
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Særregel ang. hovedbeklædning: 
 

 
 


