Bemærkninger til
”Dansk Håndbold Forbunds Turneringsreglement for øvrige
rækker”.
Formålet med ”Bemærkninger til ”Dansk Håndbold Forbunds
Turneringsreglement for øvrige rækker”” er at forklare udvalget stykker ud
fra såvel intentionen med det skrevne ord, som ud fra den praksis, der
måtte være på området. Der er derfor tale om et dynamisk dokument, der
kan og skal ændre sig over tid.
1.5.a

At anvende maksimalt 12 spillere på et hold. Se dog særregler for U-6 til og
med U-10
Bem. til 1.5.a:
Reglerne om maksimalt 12 spillere på et hold gælder i reglementets dækningsområde. I
tilfælde af deltagelse i DHF’s landspokalturnering, hvor det ene af holdene er underlagt
Ligareglementet, vil det være Ligareglementets bestemmelse angående antal spillere, der
vil være bestemmende. Tilsvarende i forbindelse med afsluttende oprykningskampe til
1.division.
For U-6 til og med U-10 gælder følgende særregler – med mindre, der spilles efter andet
koncept i et aktuelt stævne:
Det er tilladt at benytte pigespillere på drengehold.
Der spilles efter de almindelige håndboldregler med følgende undtagelser:
•
•
•
•
•

Der spilles med nedsænket overligger
Der spilles med 5 markspillere og 1 målvogter på banen ad gangen
Det er ikke tilladt for målvogteren at overskride midterlinien, ej heller at skyde
straffekast
Der må maksimalt benyttes 9 spillere pr. kamp
Der spilles med bold str. 0 af læder.

1.5.b

At have holdofficials trøjer, der kan være i konflikt med modstanderholdets
markspillere.
Bem. til 1.5.b:
Det er tilladt for holdofficials at være iklædt beklædning, der i farvevalg er lig
modstanderholdets spillere. Der kan ikke stilles krav om brug af anden farve eller
overtræksbeklædning.
1.5.c

Umiddelbart at deltage i spillet igen efter modtagelse af behandling på
banen.
Bem. til 1.5.c:
Der er ikke krav om, at en skadet spiller, der har modtaget behandling på banen for en
skade, efterfølgende skal sidde på bænken i 3 angreb.
1.5.d

Det er tilladt at spille med hovedbeklædning i form af
tørklæde/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.
Bem. til 1.5.d:
Der skal ikke indhentes forudgående dispensation, men det er kun produkter fra
”positivlisten” på DHF’s hjemmeside, der må anvendes. Der henvises til DHF-brev med
følgende journalnummer: Brøndby den 9. august 2016 Journal nr. 1491-16-FS
1.5.f

For seniorspillere samt spillere i ungdomsrækkerne uden dispensation at
benytte 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.

Bem. til 1.5.f:
Uagtet producent, skal forhold omkring skarpe kanter være overholdt, ligesom det skal
understreges, at det stadig er dommerne, der træffer den endelige afgørelse på stedet.
1.5.g

At alle spillere, der fungerer som målmænd på samme hold, ikke skal bære
ens trøjefarve.
Bem. til 1.5.g:
Der er i reglementets dækningsområde ikke krav om, at spillere, der agerer som målmand
skal være iklædt beklædning med ens trøjefarve. Ligeledes skal en markspiller på mål
alene have en farve på, der ikke er lig med egne markspillere og modstanderholdets
markspillere. Dog skal nummer på trøje være i overensstemmelse med spillerens nummer
på holdkortet.
1.5.h
Alle holdofficials at nedlægge protest.
Bem. til 1.5.h:
Der er ikke krav om, at det skal være den ansvarlige holdleder. Der er alene krav om, at
det skal være en af indtil 4 på holdkortet anførte holdofficials.
1.5.i

Alle spilletrøjer skal som minimum bære rygnummer nummereret fra 1-99
og samme nummer må ikke optræde hos mere end en spiller på
holdkortet.

Reglen om nummer på forsiden af spilletrøjen, gælder kun for 2. og 3.
division senior og U-16 og U-18 1. division før ombrydning/U-16 og U-18
ungdomsligaer efter ombrydning.
Bem. til 1.5.i:
Krav om rygnummer er gældende i alle rækker i reglementets dækningsområde. Med
hensyn til størrelse og placering – se ”Spillereglerne § 4.8”.
Der skal være overensstemmelse mellem trøjenummer og spillerens nummer på
holdkortet.
1.5.j
At anvende sort trøjefarve - den sorte trøjefarve er forbeholdt dommerne.
Bem. til 1.5.j:
Dette gælder også målmanden.

1.5.k

At bruge en ekstra markspiller på banen, uden anvendelse af
målmandstrøje.
Bem. til 1.5.k:
Der skal altid være en målmand på banen. Med hensyn til trøjefarve for målmanden – se
1.5.g.
1.5.m

Alle diskvalifikationer (dog ikke for 3. gangs udvisning) skal altid
indberettes.
Bem. til 1.5.m:
Dette gælder alle diskvalifikationer fra 2. division senior og nedefter. Der gøres ikke brug af
et blåt kort til at synliggøre dette.
1.6

I turneringen er det et krav, at anvendelse af afsmittelige klæbemidler er
tilladt på spillestedet.
Bem. til 1.6:
Turneringskampe, hvor harpiks er tilladt, kan ikke afvikles på et spillested, hvor brug af
afsmittelige klæbemidler (harpiks) ikke er tilladt.
1.8

Alle kampe, hvorfra der kræves udfyldelse af elektronisk holdkort,
betegnes som anmeldelsespligtige kampe.
Bem. til 1.8:
Anmeldelsespligtige kampe indgår i forbindelse med afsoning af karantæne. Karantæne
ikendt i turneringskamp, kan alene afvikles i turneringskamp. Karantæne ikendt i en
pokalkamp, kan afvikles i næstfølgende anmeldelsespligtige kamp uanset om det er en
pokal- eller turneringskamp.
2.4

I U-6 til og med U-16 kan turneringen udskrives i drenge- og pigerækker
samt i rækker for blandede hold. Det er til og med U-14/U-16 næst-øverste
række tilladt at benytte pigespillere på drengehold, men ikke omvendt.
Bem. til 2.4:
Det er ikke tilladt at benytte pigespillere på drengehold i U-14 1. division og U-16 1. division
før ombrydning og U-16 Liga efter ombrydning.
Det er ikke tilladt med pigespillere på drengehold og omvendt i U-18.

2.6

En U-18 spiller, der spiller i Liga- eller 1. Divisionsrækken, kan deltage på
seniorhold i henhold til nedenstående:
- Rækkerne betragtes som højere rangerende end øverste lokale række. Op
- og nedrykning jf. de almindelige regler, se også stk. 6.5 og 6.6, evt. 6.8, og
6.9.
Bem. til 2.6:
Hvis en U-18 spiller skal rykke fra egen årgang til seniorrækkerne lavere end 3. division,
skal spilleren sidde kamp over jf. de almindelige regler.
Hvis en U-18 spiller har deltaget i seniorrækkernes 3. division og derover, skal spilleren
sidde kamp over jf. de almindelige regler.
3.1.a
Det er ikke tilladt med mandsopdækning
Bem. til 3.1.a:
Det er ikke tilladt at anvende mandsopdækning. Hvis der anvendes mandsopdækning, skal
holdofficial ”A” idømmes en udvisning.

Spillet genoptages derpå med frikast fra midten af spillepladsen.
3.1.b

Udskiftning er kun tilladt, når holdet er i boldbesiddelse – undtaget er dog
målmanden.
Bem. til 3.1.b:
Det er kun tilladt at foretage udskiftning, mens holdet er i boldbesiddelse. Ved udskiftning,
hvor holdet ikke er i boldbesiddelse, skal der idømmes en udvisning som alm. ved fejlagtig
udskiftning.
Selvom holdet ikke er i boldbesiddelse, er udskiftning tilladt under disse forhold:
- Under time-out med egen skadet spiller.
- Under team-time-out – gælder dog kun ungdomsligaerne.
- Målmand kan frit udskiftes under hele kampen.
3.2.a

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.
Bem. til 3.2.a:
Det er tilladt at deltage på et hold tilhørende en ældre årgang uden at man dermed
spærres for deltagelse i egen årgang. Spilleren påføres holdkortet med navn og årgang.
De almindelige op- og nedrykningsregler ved hold i samme årgang er gældende. Dvs. at
man skal være spilleberettiget på et hold tilhørende en turnering udskrevet at
turneringsadministrerende forbund/region for at kunne være omfattet af reglen.
Forhold i forbindelse med karantæne:
Ved karantæne er man ikke spilleberettiget i nogen af årgangene før man har afviklet
karantænen på det hold, hvor man har fået indberetningen der førte til karantænen.
Skematisk oversigt over denne regels anvendelsesmuligheder:
U-9

Ingen oprykningsbegrænsninger (samme dag/inden næste kamp)

U-10

Ingen oprykningsbegrænsninger (samme dag/inden næste kamp)

U-12

Ingen oprykningsbegrænsninger (samme dag/inden næste kamp)

U-14 alle 1. div.
U-14 2.div, AA, A, B, C

Oprykning ikke tilladt
Ingen oprykningsbegrænsninger (samme dag/inden næste kamp)

U-16 1. div. og Liga
U-16 2. div, AA, A, B, C

Oprykning ikke tilladt
Ingen oprykningsbegrænsninger (samme dag/inden næste kamp)

3.2.b

For U-18 spillere gælder reglen på øverste lokale række samt serie 1, 2, 3
og 4.
Bem. til 3.2.b:
Intentionerne med denne regel er, at det skal være muligt at lave spiludvikling også for U18 årgangen. Dog med en begrænsning til øverste lokale række og serie 1, 2, 3 og 4.
Dermed er muligheden for at holde seniorhold kørende til U-18 spillerne kommer op større.
Hvis en U-18 spiller rykkes op i f.eks. serie 1, og derefter ønskes anvendt på et

lavererangerende seriehold, så skal U-18 spilleren sidde en kamp over på det overliggende
hold. Hvis U-18 spilleren i stedet rykker fra serie 1 og retur til eget U-18 hold og spiller en
kamp der, så kan U-18 spilleren derefter lovligt anvendes ud fra denne regel på et lavere
rangerende seriehold.
3.3.b

Der må benyttes indtil 4 spillere. Man må rykke fra 1. hold til 2. hold, og fra
2. hold til 3. hold og så fremdeles og omvendt.
Bem. til 3.3.b:
Intentionerne med denne regel er at give foreninger med vanskeligt ved at holde flere hold i
gang, men samtidigt med så mange spillere at færre hold vil betyde for mange, der ikke
kommer til at røre en bold, muligheden for at kunne bruge indtil 4 spillere på to hold samme
dag. Eksempler:
- Der rykkes 4 spillere fra 1. holdet til 2. holdet, og disse spiller denne dag 2 kampe
eller
- Der rykkes 4 spillere op fra 3. holdet til 2. holdet, og disse spiller denne dag 2
kampe eller
- Der rykkes 2 spillere fra 1. holdet til 2. holdet og 2 spillere fra 3. holdet til 2. holdet,
og disse spiller denne dag 2 kampe eller
- Der rykkes 3 spillere fra 1. holdet til 2. holdet og 1 spiller fra 3. holdet til 2. holdet,
og disse spiller denne dag 2 kampe.
3.4.b

Der må benyttes indtil 4 spillere. Man må rykke fra 1. hold til 2. hold, og fra
2. hold til 3. hold og så fremdeles og omvendt.
Bem. til 3.4.b:
Intentionerne med denne regel er at give foreninger med vanskeligt ved at holde flere hold i
gang, men samtidigt med så mange spillere at færre hold vil betyde for mange, der ikke
kommer til at røre en bold, muligheden for at kunne bruge indtil 4 spillere på to hold samme
dag. Eksempler:
- Der rykkes 4 spillere fra 1. holdet til 2. holdet, og disse spiller denne dag 2 kampe
eller
- Der rykkes 4 spillere op fra 3. holdet til 2. holdet, og disse spiller denne dag 2
kampe eller
- Der rykkes 2 spillere fra 1. holdet til 2. holdet og 2 spillere fra 3. holdet til 2. holdet,
og disse spiller denne dag 2 kampe eller
- Der rykkes 3 spillere fra 1. holdet til 2. holdet og 1 spiller fra 3. holdet til 2. holdet,
og disse spiller denne dag 2 kampe.
3.5.a

U-19 spillere efter denne regel må ikke deltage i rækker højere end øverste
lokale seniorrække. Alternativt gælder de almindelige op- og
nedrykningsregler.
Bem. til 3.5.a:
Dette er en generel dispensation, der ikke skal søges om på navngivne spillere.
Det er ikke muligt at anvende spillere på denne generelle dispensation, hvis spilleren
umiddelbart forud har deltaget i en kamp i senior 3. division eller højere. I så tilfælde
gælder de almindelige nedrykningsregler.
3.5.f

I særlige tilfælde kan der meddeles dispensation til brug af 2. års spillere i
en underliggende række. Konstateres dispensationen overflødig, kan den
inddrages.

Bem. til 3.5.f:
Hvis en forening ønsker en sådan dispensation, skal der ansøges ved administrative
turneringsledelse. Ansøgningen skal være motiveret.
Den administrative turneringsledelse kan efterfølgende overvære kampe med spillerens
deltagelse for at konstatere dispensationens rigtighed. Findes dispensationen i den
sammenhæng overflødig, kan den inddrages.
4.2.b

Regler ved klubskifte:
Skifte fra amatør- til amatørspiller = 30 dages karens
Skifte fra amatør- til kontraktspiller = 10 dages karens
Skifte fra kontraktspiller til kontraktspiller = 10 dages karens
Skifte fra kontraktspiller til amatørspiller = 30 dages karens
En spiller, der har deltaget i niveaustævner, og efterfølgende flytter til en
anden forenings 1. divisionshold, vil være omfattet af en karenstid på 30
dage plus de to derpå følgende kampe i løbende turnering for hold,
spilleren skal deltage på. Trækkes holdet efter deltagelse i niveaustævnet,
gælder 5.14 for skift til anden forening.

En spiller, der har deltaget i kvalifikationsstævner, og efterfølgende flytter
til en anden forenings 1. divisionshold, vil være omfattet af en karenstid på
30 dage plus de to derpå følgende kampe i løbende turnering for hold,
spilleren skal deltage på. Trækkes holdet efter deltagelse i
kvalifikationsstævnet, gælder 5.14 for skift til anden forening.
Bem. til 4.2.b:
Intentionen med de to sidste afsnit i dette stykke er at minimere antal spillere, der flytter til
anden forening, hvis kvalifikation til 1. division ikke lykkes med oprindelig forening. Ofte
efterlader det holdet i den oprindelige forening med problemer med at stille hold, ligesom et
skifte meget ofte ender med, at der ikke er plads på 1.holdet i den nye forening. Derfor
ønskes overgang til ny forening i denne sammenhæng belagt med ekstra karenstid.
4.3.a

Dobbelt spillercertifikat (E-certifikat) kan søges til efterskole- og
sportscollegespillere. Endvidere kan E-certifikater efter ansøgning til
administrativ turneringsledelse meddeles til børn af forældre med forskellig
folkeregisteradresse.
Bem. til 4.3.a:
Intentionerne med den sidste sætning, er også at åbne for brugen af E-certifikater i forhold
til spillere fra skilsmissefamilier.
5.3

Deltager en forening med flere hold i samme turnering, må der i et holds
første turneringskamp kun benyttes spillere, der ikke i samme turnering har
deltaget i noget andet holds første turneringskamp.
I forbindelse med ombrydning, gælder dette også for hold, der er i rækker
med ombrydning.

Bemærk særregler for U-18/U-21 spillere og spiludvikling. Se herværende
reglement stk. 3 og 6.
Bem. til 5.3:
Intentionerne med denne regel er at der i den første turneringskamp i september/oktober

kun må spilles med såkaldt ”rene hold”.
Ved ombrydning gælder dette kun for hold, hvor der også er ombrydning. Således skal 1.
turneringskamp i september/oktober ikke tages med i betragtning.
På hold i rækker med ombrydning er det muligt at anvende spillere fra hold i den løbende
turnering under forudsætning af, at disse spillere har overholdt nedrykningsreglerne.
5.5

En seniorspiller kan altid rykke fra et lavere til et højere rangerende hold.

For ungdomsspillere se stk. 2.5 b).
Bem. til 5.5:
For ungdomsspillere gælder som udgangspunkt, at der kun kan rykkes til nærmeste ældre
årgang. Således kan U-16 ikke deltage i en seniorrække.
5.6.a

Det hold, hvortil spilleren hørte, spiller turneringskamp samme dag eller
forinden har spillet mindst én kamp, hvori spilleren ikke har deltaget eller
Bem. til 5.6.a:
Hvis en spiller er rykket fra et lavere rangerende hold til et højere rangerende hold, skal
spilleren efter dette stykke, sidde en kamp over på det højere rangerende hold.
5.6.b
Det lavere rangerende hold har spillet lige så mange kampe uden spillerens
deltagelse, efter spillerens sidste kamp på det højere rangerende hold, som
spilleren i alt har deltaget på det højere rangerende hold i samme turnering.
Bem. til 5.6.b:
Hvis en spiller er rykket fra et lavere rangerende hold til et højere rangerende hold, og det
højere rangerende hold ikke har flere kampe tilbage i turneringen, hvor spilleren kan sidde
over på, så kan spilleren også blive spillet fri ved at sidde lige så mange kamp over på det
underliggende hold, spilleren oprindelig kom fra, som spilleren har deltaget I ALT på det
overliggende hold. Her er tale om samtlige kampe, spilleren har deltaget i på det
overliggende hold.
Hvis spilleren f.eks. har deltaget i 2 kampe på det overliggende hold, så skal det
underliggende hold spille 2 kampe uden spilleren efter denne har spillet på det
overliggende hold, inden spilleren igen er fri til at spille på det underliggende hold.
5.14

Såfremt en forening har modtaget skriftlig godkendelse af holdudtrækning
før eller under en turnering, kan foreningens lavere rangerende hold i
samme turneringsgruppe ikke rykke op i en højere rangerende
turneringsrække eller deltage i oprykningskampe hertil, efter turneringens
afslutning.
Bem. til 5.14:
Der er med andre ord tale om et oprykningsforbud for de underliggende hold.
6
U-18 særregel
Bem. til 6.1:
Reglen om U-18 er en særlig regel, der gør det muligt for spillere i nævnte kategorier, at
deltage på flere hold samme dag eller i samme spillerunde.
U-18 spillere må således deltage på hold i Håndboldligaen / 1. division og hold i U-18
Ligaen/1.division samme dag eller spillerunde. Rækkefølgen på kampene er uden
betydning

Begrebet samme spillerunde defineres som den tid der går fra 1. holdets kamp til næste
kamp for samme hold
For at kunne benytte særreglen for ovennævnte alderskategorier, skal spillerne være
markeret på den elektroniske kamprapport som U-spiller senest når kamprapporten
godkendes.
Der må maksimalt markeres 2 U-spillere pr. kamp.
Kampe, hvor spillere har været anvendt og anført som U-spillere, tæller ikke med i
opgørelsen af antal kampe i relation til 2/3-dels reglen.
Eksempel: En spiller har deltaget i samtlige kampe på Ligaholdet, men i 9 af kampene, har
spilleren været anvendt som U-spiller. De 9 kampe tæller derfor ikke med i optællingen af
2/3-reglen.
En spiller som har deltaget i alle kampe som almindelig spiller og derved er låst af 2/3reglen, kan ikke efterfølgende anvendes som U-spiller, selvom spillerens alder ligger
indenfor kategorien.
Hvis turneringen er færdigspillet for Liga eller 1.division og foreningernes lavere
rangerende
seniorhold i divisionerne ikke er færdigspillet, så er det kun de to U-spillere som har været
benyttet i den sidste kamp på Liga eller 1.divisionsholdet, som kan deltage på det lavere
rangerende divisionshold. Spillere, som er låst af 2/3-reglen, kan senere i samme turnering
aldrig benyttes som U-spillere f.eks. i op/nedspillet.
Vedrørende 1. spillerunde
Det er kun U-spillere, som må deltage i første turneringskamp på 2 forskellige hold. Kravet
er, at de markeres begge steder på kamprapport og på holdkort.
Bemærk, at kampe i niveaustævner/kvalifikationsturneringen ikke er almindelige
turneringskampe og derfor gælder U-reglerne ikke.
Ved ombrydning gælder, at man skal være markeret som U-18 spiller i sidste
turneringskamp på
seniorholdet i de nævnte rækker for at måtte deltage som U-18 spiller i 1. spillerunde efter
ombrydningen.
6.5
U-21 særregel
Bem. til 6.5:
Reglen om U-18 er en særlig regel, der gør det muligt for spillere i nævnte kategorier, at
deltage på flere hold samme dag eller i samme spillerunde.
U-21 spillere må deltage på hold i Håndboldligaen / 1. division og på foreningens
underliggende 2. hold i 2. eller 3. division samme dag eller spillerunde. Rækkefølgen på
kampene er uden betydning
Begrebet samme spillerunde defineres som den tid der går fra 1. holdets kamp til næste
kamp for samme hold

For at kunne benytte særreglen for ovennævnte alderskategorier, skal spillerne være
markeret på den elektroniske kamprapport som U-spiller senest når kamprapporten
godkendes.
Der må maksimalt markeres 2 U-spillere pr. kamp.
Kampe, hvor spillere har været anvendt og anført som U-spillere, tæller ikke med i
opgørelsen af antal kampe i relation til 2/3-dels reglen.
Eksempel: En spiller har deltaget i samtlige kampe på Ligaholdet, men i 9 af kampene, har
spilleren været anvendt som U-spiller. De 9 kampe tæller derfor ikke med i optællingen af
2/3-reglen.
En spiller som har deltaget i alle kampe som almindelig spiller og derved er låst af 2/3reglen, kan ikke efterfølgende anvendes som U-spiller, selvom spillerens alder ligger
indenfor kategorien.
Hvis turneringen er færdigspillet for Liga eller 1.division og foreningernes lavere
rangerende
seniorhold i divisionerne ikke er færdigspillet, så er det kun de to U-spillere som har været
benyttet i den sidste kamp på Liga eller 1.divisionsholdet, som kan deltage på det lavere
rangerende divisionshold. Spillere, som er låst af 2/3-reglen, kan senere i samme turnering
aldrig benyttes som U-spillere f.eks. i op/nedspillet.
Vedrørende 1. spillerunde
Det er kun U-spillere, som må deltage i første turneringskamp på 2 forskellige hold. Kravet
er, at de markeres begge steder på kamprapport og på holdkort.
Bemærk, at kampe i niveaustævner/kvalifikationsturneringen ikke er almindelige
turneringskampe og derfor gælder U-reglerne ikke.
Ved ombrydning gælder, at man skal være markeret som U-18 spiller i sidste
turneringskamp på
seniorholdet i de nævnte rækker for at måtte deltage som U-18 spiller i 1. spillerunde efter
ombrydningen.
9.1

Anvendelse af afsmittelige klæbemidler på fingre og bold er tilladt fra U-14
og opefter. Deponering af klæbemidler på legeme eller udstyr, der
medbringes på banen, er ikke tilladt. Overtrædelser vil på stedet kunne
straffes af dommerne efter bestemmelserne om usportslig adfærd og
efterfølgende af turneringsledelsen som en overtrædelse af
Turneringsreglementet med en bøde iht. bøderegulativet.
Bem. til 9.1:
Hvis dommeren vælger at straffe overtrædelse af denne regel som usportslig adfærd, skal
dette efterfølgende indberettes til turneringsledelsen. Turneringsledelsen vil efterfølgende
ikende foreningen en bøde iht. Bøderegulativet.

9.6

Udebliver et hold i 2. og 3. division senior og U-16/U-18 1. division /Liga –
med eller uden afbud - fra to kampe under en turnering, udgår holdet af
turneringen.
Hvis dette sker inden for de sidste 3 kampe fastholdes holdet teknisk set i

turneringen, men taberdømmes i resterende kampe.
Bem. til 9.6:
Intentionen med denne regel er at stille de resterende hold i puljen så lige som muligt.
Derfor vil der teknisk set ikke ske en udtrækning af hold, der udgår af turneringen, hvis der
er 3 eller færre runder tilbage af turneringen. Holdet taberdømmes, men point regnes med
for øvrige hold. Dermed findes alle hold stillet lige.
9.6.1

Udebliver hold i øvrige rækker fra 3 kampe – med eller uden afbud – under
en turnering udgår holdet af turneringen.

Hvis dette sker inden for de sidste 3 kampe fastholdes holdet teknisk set i
turneringen, men taberdømmes i resterende kampe.
Bem. til 9.6.1:
Intentionen med denne regel er at stille de resterende hold i puljen så lige som muligt.
Derfor vil der teknisk set ikke ske en udtrækning af hold, der udgår af turneringen, hvis der
er 3 eller færre runder tilbage af turneringen. Holdet taberdømmes, men point regnes med
for øvrige hold. Dermed findes alle hold stillet lige.
9.7

En forening, der uden gyldig grund udebliver fra en ansat turneringskamp,
kan efter beslutning af det administrerende forbunds turneringsledelse
med ankemulighed til Disciplinærinstansen for øvrige rækker, pålægges at
afholde samtlige dokumenterede omkostninger, herunder rejseudgifter (Iht.
DHF’s Reglement for rejser under ”Godtgørelse i øvrigt”) ved den ikke
spillede kamp som returkampen. Økonomisk krav fra modparten skal stiles
direkte til modstander inden 30 dage fra sidst planlagte indbyrdes kamp.
Bem. til 9.7:
I praksis skal den forening, der fremsender et krav til en udeblevet forening efter denne
regel, sende kravet i kopi på mail til det turneringsadministrerende forbund. Alle øvrige
anførte vilkår skal være opfyldt. Hvis det turneringsadministrerende forbund ikke finder
vilkårene opfyldt, vil forbundet gøre opmærksom på dette.

9.11.1

Såfremt en spiller eller en official under et privat stævne eller en
træningskamp begår en forseelse, der i den løbende turnering skal
indberettes jf. turneringsreglement for øvrige rækker, kan indberetning
også i sådanne tilfælde ske til den administrative turneringsledelse for
karantæneudmåling.
Bem. til 9.11.1:
Intentionen er at stille alle kampe lige set i forhold til adfærd over for dommerne. Hvis en
forseelse overfor dommeren er så grov, at den vil skulle indberettes i en turneringskamp,
så har dommeren også mulighed for at gøre dette i forbindelse med private stævner og
træningskampe.
9.12

Såfremt en forening ønsker at udtale sig om en mod foreningen, dennes
spillere eller ledere indgiven indberetning, skal denne udtalelse sendes til
turneringsledelsen senest 48 timer efter kampens afvikling
Bem. til 9.12:
Der kan ikke stilles krav om først at skulle læse indberetningens ordlyd. Det vigtige er at
fremsende foreningens oplevelse af hændelsen. På denne måde vil der være to udsagn for
den administrerende turneringsledelse at tage udgangspunkt i ved sagsbehandlingen.

10.4.b

Flytning med gebyr.
Flytning af kampe på en forenings begæring kan finde sted
såfremt, der i enighed med modstanderforeningen foreligger
en udfyldt flytteanmodning hos den administrative
turneringsledelse senest kl. 12.00 sidste hverdag før kampdato.
Ingen kamp kan flyttes til et senere tidspunkt end otte dage før
sidste spillerunde.
En flyttet kamp kan tidligst afvikles 72 timer efter anmodning
om flytning.

Gebyr for flytning iht. gebyrlisten opkræves efterfølgende foreningen,
der har begæret flytningen. Gebyret er differentieret ud fra følgende
tidsfrister:
Tidligere end 30 dag før kampdato – intet gebyr
Senest 30 dage før kampdato – særskilt gebyr
Senest 7 dage før kampdato – særskilt gebyr
Mindre end 7 dage før kampdato – særskilt gebyr
Bem. til 10.4.b:
Hvis flytning sker tidligere end 30 dage før spilledatoen, vil der ikke blive opkrævet et
gebyr.
10.12

Ved indplacering af hold på tværs af puljer sammenlignes point ud fra
samme antal kampe. Dette under hensyntagen til udligning af udgåede
kampe, udgåede hold og lignende.
Bem. til 10.12:
For at sikre et sammenligningsgrundlag ved puljer med f.eks. forskelligt antal hold,
indledes sammenligningen med at ”rense puljerne” for disse forhold. Først når dette er
sket, vil der være tale om at kunne sammenligne indplacering på tværs af puljer.
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