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Turneringsudvalgsformanden beretning 2019-2020 

Så er det tid for et tilbageblik for sæsonen 2019-2020 set fra turneringsudvalgets side. 

En sæson hvor overgang til ulige årgange/nye spilformer har fyldt meget. 

Ulige årgange/nye spilformer 

 

Overgang til ulige årgange/nye spilformer har fyldt meget i sæsonen 2019-2020, og der vil 

ske ændringer i de kommende sæsoner frem til sæson 2021-2022. 

Beslutningen om, at U-9 og U-11 skal spille på kortbane i 2021-2022 har gjort, at vi i Kreds 

3 har fulgt DHF´s implementeringsplan samt vedtaget, at U-10 fra sæsonen 2020-2021 

også spiller på kortbane.  

Planen vil gøre, at det er de færreste spillere, der skal rykkes fra 40x20 til kortbane, da det 

således kun vil være de årgang 2010 spillere, det eventuelt har spillet på 40x20 i sæsonen 

2020-2021 i de klubber, hvor man har haft årgang 2010´erne til at spille i U-11, der bliver 

rykket ned på kortbane. 

I Kreds 3 har vi holdt 2 foreningsmøder og 1 opsamlingsmøde omkring de nye spilformer, 

og der var en god debat, og tak til de mange fremmødte. 

Her er en oversigt over, hvad overgangen har betydet i denne sæson, og hvad det vil be-

tyde i den kommende sæson: 
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Årgange mv. sæson 2019-2020 

Årgange Født 

Antal spille-

re på banen 

(antal mark-

spillere + 1 

målmand) 

Max 

antal 

spillere 

med til 

hver 

kamp 

Banestør-

relse 
Boldstørrelse 

U-6 Total Mix 2013 3+1=4 6 Minibane Streetbold ø=42 

U-7 Total Mix 2012 3+1=4 6 Minibane Streetbold ø=47 

U-8 Total Piger/ Drenge 2011 3+1=4 6 Minibane Str. 0 Gummi 

U-9 Piger/Drenge 2010 4+1=5 7 Kortbane Str. 0 Læder 

U-11 Piger/ Drenge 2008-2009 5+1=6 9 40 x 20 m Str. 0 Læder 

U-13 Piger/ Drenge 2006-2007 6+1=7 10 40 x 20 m Str. 1 

U-15 Piger/ Drenge 2004-2005 6+1=7 12 40 x 20 m Str. 2 

U-17 Piger 2002-2003 6+1=7 12 40 x 20 m Str. 2 

U-17 Drenge 2002-2003 6+1=7 12 40 x 20 m Str. 3 

U-19 Piger 2000-2001 6+1=7 12 40 x 20 m Str. 2 

U-19 Drenge 2000-2001 6+1=7 12 40 x 20 m Str. 3 

Dame Senior 1999 og tidligere 6+1=7 12 40 x 20 m Str. 2 

Herrer Senior 1999 og tidligere 6+1=7 12 40 x 20 m Str. 3 



9 
 

Årgange mv. sæson 2020-2021 

Årgange Født 

Antal spille-

re på banen 

(antal mark-

spillere + 1 

målmand) 

Max an-

tal spil-

lere med 

til hver 

kamp 

Banestør-

relse 
Boldstørrelse 

U-6 Total Mix 2014 3+1=4 6 Minibane Streetbold ø=42 

U-7 Total Mix 2013 3+1=4 6 Minibane Streetbold ø=47 

U-8 Total Piger/ Drenge 2012 3+1=4 6 Minibane Str. 0 Gummi 

U-9 Piger/ Drenge 2011 4+1=5 7 Kortbane Str. 0 Læder 

U-10 Piger/ Drenge 2010 5+1=6 9 Kortbane Str. 0 Læder 

U-11 Piger/ Drenge 2009 5+1=6 9 40 x 20 m Str. 0 Læder 

U-13 Piger/ Drenge 2007-2008 6+1=7 10 40 x 20 m Str. 1 

U-15 Piger/ Drenge 2005-2006 6+1=7 12 40 x 20 m Str. 2 

U-17 Piger 2003-2004 6+1=7 12 40 x 20 m Str. 2 

U-17 Drenge 2003-2004 6+1=7 12 40 x 20 m Str. 3 

   2001-2002 6+1=7 12 40 x 20 m Str. 2 

U-19 Drenge 2001-2002 6+1=7 12 40 x 20 m Str. 3 

Dame Senior 
2000 og tidli-

gere 
6+1=7 12 40 x 20 m Str. 2 

Herrer Senior 
2000 og tidli-

gere 
6+1=7 12 40 x 20 m Str. 3 

 

 

DHF havde et håb om, at de nye regler ville nedbringe de mange ansøgninger om dispen-

sationsspillere 
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Desværre har det ikke mindsket antallet af ansøgninger, da der har været lige så mange 

ansøgninger i denne sæson som i sidste sæson. 

Det fælles turneringsreglement er blevet gennemgået, og der er fjernet nogle regler.  

Det har været nødvendigt med nogle justeringer i turneringsreglementet undervejs, da der 

opstod nogle problemer ved turneringsstarten og hen over efteråret. 

DHF havde en tro på, at de enkelte trænere kunne varetage ansvar for etik og moral om-

kring de nye regler ved brug af spiludvikling og dispensationsspillere.  

Er brug af en U-15 1. divisionsspiller, der ifølge reglerne omkring spiludvikling, kan spille 

nede på et U-15 B række med det resultat at spilleren scorer 11 mål på b-holdet i tråd med 

etik og moral? 

En U-15 1. divisions spiller spiludvikler op på U-17, men samtidig søger klubben dispensa-

tion til at den samme spiller skal have dispensation til at spille på U-13. Er det i tråd med 

etik og moral at samme spiller, der kan begå sig på U-17 skal ned og spille på U-13? 

Intentionerne omkring de nye tiltag er gode nok, men det er måden det bruges på i forenin-

gerne og af de enkelte trænere. Selvom det er lovligt ifølge reglerne at gøre som oven-

nævnte tilfælde, så kan man spørge sig selv om, hvem der får en god oplevelse af nævnte 

eksempler. 

Der vil i DHF´s turneringsudvalg blive fortaget en evaluering af det nye tiltag efter denne 

sæson. 

U-9 håndbold 

U-9 årgangen blev et turneringsprodukt. Vi har haft stor fremgang i denne årgang, og det 

er meget glædeligt. U-9 har vi også tilbudt i D-rækken, og det har klubberne været glade 

for, og der har været hold som efter ombrydningen har fået mod på at rykke op i C-ræk-

ken. 

Jydsk pokal ungdom 

Semifinale og finalestævnet afvikles i Bellevue-hallerne, Århus og Rønbæk-hallerne, Hin-

nerup lørdag den 14.03.2020. Kreds 3, 5 og 6 samarbejder om dette stævne. 

Jydsk cup ungdom 

For hold i U-13 og U-15 drenge og piger, som er blevet slået ud i den første kamp i Jydsk 

pokal ungdom afvikles et finalestævne i Jydsk cup ungdom fælles for Kreds 3 og 6 i Lem-

vig idræts- og kulturcenter lørdag den 29.02.2020. 

 

Elite cup finaler og Jyske mesterskaber 

Elite cup finalestævnet for U-15, U-17 og U-19 drenge og piger afholdes i Kreds 2 i Nr. 

Søby den 07.03.2020 



11 
 

Jydske mesterskaber for U-15 1. division A piger og drenge afvikles over 2 weekender. 

Semifinalestævnet spilles første weekend som 1 dags stævne med piger lørdag og drenge 

søndag. 

Finalestævnet spilles anden weekend over 2 dage med overnatning. Piger og drenge spil-

ler samme sted. 

De øvrige hold fra U-13 AA til U-19 1. division spiller JM over en enkelt dag. 

 

Kredsmesterskaber  

Kredsmesterskaber i U-13 A og U15 A afholdes den 28.03.2020 for pigerne og den 

29.03.2020 for drengene. 

 

Afslutning 

Der skal lyde en stor tak herfra for samarbejdet til medlemmer af turneringsudvalget, be-

styrelsen samt Jens og Lone på kontoret. 

 

Gitte Højbjerg 

Turneringsudvalgsformand 

 

 


