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Information vedr. særregler. 
 
 
Op til denne sæson blev der som bekendt indført ulige årgange. Samtidig blev også 
turneringsreglementerne justeret, så det i langt større grad end tidligere, nu er muligt 
at benytte flere spillere på flere forskellige hold. Som I nok ved er det nu muligt at 
benytte 

o Spiludvikling i egen årgang 

o Her må man benytte op til 3 spillere per kamp, som har spillet en kamp tidligere 
(når man kun rykker spillerne 1 hold op- eller ned) 

o Spiludvikling til ældre årgang 

o Her må man benytte spillere fra den nærmest yngre årgang, uden at de spilles fri 
af de normale op- og nedrykningsregler, ligeledes når de spiller samme dag. 

o Fjernelse af 2/3 reglen 

o I må til denne sæson rykke spillere ned i hele sæsonen til underliggende hold, 
uden begrænsning. Tidligere kunne man ikke spille på underliggende hold når 
man havde spillet 2/3 af turneringen på det højest rangerede hold – dette er i år 
muligt, da reglen er fjernet. 

Ovenstående ændringerne er primært lavet for at tilgodese foreningernes mulighed for at 
stille hold i alle kampe, og dermed sikre at alle jeres spillere kan komme ud og spille 
kampe. Derimod er ændringerne, hverken lavet for at sikre, at man kan vinde flest 
kampe ved at rykke de bedste spillere ned til lavere rangerede hold, eller for at så 
mange spillere som muligt når at spille to kampe samme dag.  

I FHF er vi glade for at reglerne bliver brugt flittigt, specielt når ovenstående intentioner 
er opfyldt, hvilket lykkeligvis er tilfældet i langt de fleste tilfælde. 

Desværre har vi også hold der har oplevet det modsatte, og vil opfordre jer alle til at 
overveje en ekstra gang, hvem man bruger i forhold til reglerne, så man ikke kommer til 
at ”flytte” de bedste spillere til et lavere rangeret hold, og dermed giver en dårlig 
oplevelse for modstanderne i disse kampe ved at have et ”for stærkt” hold i forhold til 
rækken. 

Se alle ændringer og turneringsreglementer her  

Vi ønsker jer alle en fortsat god sæson! 
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https://www.haandbold.dk/forbund/fhf/info-til-foreninger/ulige-aargange/

