
 

Cirkl. 047-TU521 
Odense, den 6. september 2017 

 

 

Hermed inviterer FHF til deltagelse i Ullerslev Budcentral Ungdomspokalen 2017 – 2018. 

Turneringen gennemføres jf. Propositioner for FHF’s Ungdomspokalturnering.  

Venligst vær opmærksom på: 
▪ Man må KUN spille på et hold i Ungdomspokalturneringen (F.eks. ikke både U-12 og U-

14, selvom man gerne må det i vinterturneringen) 
▪ Kampaftaler skal indtastes senest 10 dage efter lodtrækning er offentliggjort. 
▪ Man kan kun tilmelde i B rækkerne hvis man har hold i Vinterturneringens B-rækker når 

Ungdomspokalturneringen starter. 

Foreløbige terminer for runderne: 

1. runde: Afviklet senest fredag den 17. november 2017 
2. runde: Afviklet senest fredag den 15. december 2017 
3. runde: Afviklet senest fredag den 12. januar 2018 
4. runde: Afvikles senest fredag den 9. februar 2018. 
5. runde: Finalerne afvikles lørdag den 3. marts 2018 

Turneringen kan udvides med flere runder, afhængigt af antallet af tilmeldte hold. Antallet af 
runder meldes ud i forbindelse med 1. lodtrækning der offentliggøres den 20. oktober 2017.  

Pris for deltagelse:  400,- kr. pr. hold.  
 
Sidste tilmeldingsfrist: søndag den 8. oktober 2017.  
 
Tilmelding foregår kun via Håndoffice 
 
Oversigt over rækker / Skema til egne notater: 
 

Drenge – Antal / 
Række  

Piger–Antal/ 
Række 

  U - 18 A   

  U - 16 A   

  U - 16 B*   

  U - 14 A   

  U - 14 B*   

  U - 12 A   

  U - 12 B*   

 U - 10 A  

 U - 10 B*  

        *Skal have hold tilmeldt i B – rækken i vinterturneringen for at kunne tilmelde B pokal. 

 



 

 

Propositioner for FHF’s 
ungdomspokalturnering 2017 - 2018 

1. Propositioner samt invitation tilrettes og udarbejdes af De Unge Halse, Børne og 

Ungdomsudvalget samt Turneringsudvalget.  

 
2. Turneringen gennemføres efter DHF’s Turneringsreglement for øvrige rækker, 

Særregler for U-10 samt Propositioner for FHF’s ungdomspokalturnering. 

 

3. Man kan deltage med flere hold i samme årgang/række. Holdfællesskabshold kan 

ligeledes tilmeldes, uanset om moderklubberne også deltager.    

 
4. Der udbydes A og B rækker i U-10, U-12, U-14, U-16 samt U-18 A. Oprettelsen af en 

række forudsætter mindst 3 hold tilmeldt.  

Tilmelding i B rækken, forudsætter at man har et hold i vinterturneringens B eller C 
række i den pågældende årgang, på det tidspunkt lodtrækningen til 1. runde foretages. 
Såfremt B rækkes ikke oprettes, overgår holdene automatisk til A rækken. 
 

5. Struktur og antal runder meldes ud, samtidig med offentliggørelse af lodtrækningen for 

1. runde. 

 

6. Kampene afvikles som enkeltkampe og lavest rangeret hold har hjemmebane. Mødes to 

hold fra samme række, afgøres hjemmebanen af lodtrækningen. Der kan forekomme 

seedning af divisionshold. De indledende runder kan afvikles som puljespil.  

Såfremt en klub deltager med mere end 1 hold i samme række kan disse ikke møde 

hinanden i 1. eller 2. runde. 

 
7. Kampaftale skal indgås og fremsendes senest 10 dage efter trækningen er offentliggjort. 

Begge klubber er ansvarlige for dette. 

 
8. Ingen spiller må deltage på mere end 1 af klubbens hold i Ungdomspokalturneringen. 

Spiludviklingens bestemmelser om at spille på hold i overliggende årgang kan ikke 

benyttes til at spille på mere end 1 hold.  Ved klubskifte er almindelig regler gældende, 

og efter endt karantæne vil man være berettiget til at deltage i 

Ungdomspokalturneringen, for den nye klub, hvor man er spilleberettiget. Man kan IKKE 

deltage for både holdfællesskab og moderklub. Dog kan spillere med dobbelt 

spillercertifikat benytte dette.  

Deltagelse af spillere med aldersdispensation har ingen indflydelse på holdets 

deltagelse i Ungdomspokalturneringen. 

 
9. FHF påsætter dommer/e til alle kampe. Hjemmehold er ansvarlig for halleje samt 

betaling af dommer/e (opkræves af FHF via faktura til klubben). Til finalestævnet deles 

udgiften af de deltagende hold.  

 

10. Spilletiderne er: 



 

U-10: 2 x 20 min   
U-12, U-14 og U-16 B: 2 x 25 min. 
U-16 A og U-18: 2 x 30 min. 
 

11. I tilfælde af uafgjort i de ordinære kampe, afgøres kampene iht. DHF’s 
Turneringsreglementet for øvrige rækker stk. 9.13 med forlængelser og eventuelt 
straffekast jf. 9.14. 
Ved det fælles finalestævne for Ungdomspokalturneringen vil der ved uafgjort ved 
afslutning af den ordinære kamp være gældende: 

• Efter ny lodtrækning spilles 1 x 5 minutter, og hvis fortsat uafgjort går man til 
straffe jf. 9.14,  

 
12. Ungdomspokalturneringen afsluttes med et fælles Finalearrangement en fredag/lørdag i 

marts/april. Dato offentliggøres sammen med invitationen. Finaleprogrammet 

offentliggøres senest 4 uger før. Kampene i finaleprogrammet kan ikke flyttes. Klubber 

der evt. forventer at deltage i Finalearrangementet kan senest 6 uger før de 

offentliggjorte datoer for finalearrangementet, indsende begrundet ansøgning om ønske 

om hensynstagen til tidspunktet for finalekamp i deres række. 

 

13. Der spilles om pokal der vindes til ejendom, samt guld og sølvmedaljer (14 stk. pr. hold - 

også U-10). Derudover kåres der pokalfighter i finalerne. 

 

14. Karantæne der tildeles i Ungdomspokalen skal afvikles i Vinterturneringen på det hold 

som spilleren sidst har spillet på i vinterturneringen. Såfremt holdet i Ungdomspokalen 

skal afvikle endnu en kamp i ungdomspokalen, inden det hold den pågældendes spiller 

sidst spillede på i vinterturneringen skal spille, afvikles karantænen i 

Ungdomspokalturneringen. 

 

15. Protester indgives og behandles som i vinterturneringen. Evt. bøder og gebyrer følger 

FHF’s almindelige bestemmelser. 

 

16. Tilmeldingsfrist og deltagergebyr fremgår af invitationen. 

 
17. Således vedtaget august 2017 og gældende for FHF’s Ungdomspokalturnering 2017 – 

2018. 

Godkendt af FHF’s turneringsudvalg august 2017. 


