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Propositioner for Beach Handball  

i Dansk Håndbold Forbund 

 

Administrative bestemmelser vedr. turneringerne  

1.1 

Alle retningslinjer for Beach Handball turneringerne, besluttes af Dansk Håndbold 

Forbunds Beach Handball udvalg.  

 

1.2  

Alle af Dansk Håndbold Forbund udskrevne turneringer, afvikles efter disse 

propositioner.  

 

1.3  

I tilfælde, hvor spilleregler og propositioner er i uoverensstemmelse, er det altid 

propositionerne der er gældende.  

 

1.4  

Dansk Håndbold Forbunds propositioner for øvrige rækker er til enhver tid 

gældende for ting, der ikke er beskrevet i propositionerne for Beach Handball i 

Dansk Håndbold Forbund. 

 

Turneringsrækker  

2.1  

Der spilles med følgende årgange i sæson 2021. 

Oldies Herrer: årgang 87 og ældre  

Oldies Damer: årgang 89 og ældre  

Seniorspillere: årgang 01 og ældre  

U19-spillere: årgang 02 - 03 

U17-spillere: årgang 04 - 05 

U15-spillere: årgang 06 - 07 

U13-spillere: årgang 08 - 09 

U11-spillere: årgang 10 

U10-spillere: årgang 11 



 

U9-spillere: årgang 12  

 

Der kan udskrives turneringer i mellemliggende årgange, f.eks. U12 (årgang 09). 

Det er tilladt at deltage på et hold i en overliggende årgang. I så fald er spilleren 

låst til denne årgang.  

 

2.2  

Der udskrives én seniordame- og én seniorherrerække i Dansk Håndbold 

Forbunds Beach Handball Tour, hvor der spilles om det officielle 

Danmarksmesterskab. Turneringen vil have navnet Corny Beach Handball 

Touren 2021. 

 

2.3  

Dansk Håndbold Forbund afvikler ligeledes DM for U17- og U19-hold. Ungdoms-

DM afvikles som et finalestævne, og sted og dato meldes ud fra Dansk Håndbold 

Forbund senest 1/4. Der er deltagelse af 10 hold i alle fire grupper. Holdene er 

fordelt med fem hold fra JHF, to hold fra FHF samt tre hold fra HRØ. De fem 

repræsentanter fra JHF findes ved et Jysk Mesterskab. Reserveholdslisten er 

som følger: JHF 6, FHF 3, HRØ 4. Skulle der være yderligere reservehold udover 

disse tre, er det turneringsledelsen, der træffer beslutning om dette. 

 

Puljerne til DM-stævnet inddeles efter følgende: 

Pulje 1 Pulje 2 

HRØ 1 JHF 1 

FHF 1 HRØ 2 

JHF 2 FHF 2 

HRØ 3 JHF 3 

JHF 5 JHF 4 

 

2.4 

Dansk Håndbold Forbund afvikler ligeledes DM for Oldies (Dansk Håndbold 

Forbund Oldies Beach Handball DM). Oldies DM afvikles som et finalestævne, og 

sted og dato meldes ud fra Dansk Håndbold Forbund senest 1/4. Alle 



 

distriktsforbund og kredse, kan deltage i Oldies DM såfremt de lever op til de 

forpligtigelser, der er i forbindelse med turneringen. Alle hold der deltager i Oldies 

DM, skal forud for DM Finalestævnet have deltaget i et kvalifikationsstævne i de 

lokale kredse / distriktsforbund. Der er deltagelse af op til 12 hold i begge grupper. 

Holdene er fordelt med et hold til JHF Kreds 1-8, et hold til FHF samt tre hold til 

HRØ. Ved afbud har turneringsledelsen mandat til at indsætte et reservehold. 

 

2.5  

Turneringer ud over det officielle DM for seniorhold, samt finalestævnerne for 

Ungdoms- og Oldies-DM afvikles af kredse/distriktsforbund. Der kan lokalt 

dispenseres fra Dansk Håndbold Forbunds propositioner og turneringsreglement 

for disse turneringer.  

 

2.6  

Dansk Håndbold Forbund kan beslutte at afvikle en turnering i andre rækker end 

beskrevet ovenfor.  

 

Turneringsafvikling  

3.1  

Det arrangerende forbund (Dansk Håndbold Forbund eller 

distriktsforbund/kredse) drager omsorg for, at der til alle kampe påsættes de 

fornødne dommere, tidtagere og sekretærer - og at spillepladsen er i 

overensstemmelse med bestemmelserne for spillereglerne for Beach Handball.  

 

3.2  

Holdene skal stille op i nummererede spilledragter, der adskiller sig tydeligt fra 

hinanden. Har to hold samme dragter, er det sidstnævnte hold, der skifter trøjer. 

Alle spillere spiller uden fodtøj. Det er tilladt at spille i sokker og/eller med 

sportsbandager. Almindelige sportssokker og særlige strandsokker med skumsål 

er tilladt. Sokker med gummisåler er dermed IKKE tilladt at benytte.  

 

3.3  

En kamp består af to halvlege, der hver for sig har betydning for det endelige 

resultat. En halvleg varer 10 minutter og pausen mellem dem er indtil fem 



 

minutter. Hvis holdene ved en halvlegs normale afslutning har opnået lige mange 

mål, fortsættes spillet til det første mål (Golden Goal). Denne forlængelse 

igangsættes med et dommerkast på banens midte. En vunden halvleg giver 

holdet 1 periodepoint (se turneringsreglement stk. 4.4). 

 

Hvis begge hold vinder hver sin halvleg, betyder det et perioderesultat på 1-1. Der 

skal altid findes en vinder, hvorfor spillet fortsætter efter en særlig regel, Shoot 

Out. Vinderen af Shoot Out vinder dermed kampen med 2-1 i perioder, og får to 

point for kampens samlede sejr. Taberen får altid 0 point.  

 

3.4  

Der er hilsepligt i forbindelse med alle kampe. Spillere og dommere skal efter 

kampen deltage i hilsepligten efter nærmere udsendte retningslinjer.  

 

3.5  

Hvis en forening i forbindelse med en kamp eller et stævne overtræder de 

gældende bestemmelser, kan foreningen idømmes en bøde iht. bøderegulativet, 

ligesom den pågældende forening kan erklæres som taber af kampen.  

 

3.6  

Der kan spilles med Team Time Out, men dette frarådes i turneringer, der 

arrangeres af kredse/distriktsforbund.  

 

3.7  

Der skal ved kampens start være seks spillere til stede. Øvrige spillere kan 

påføres holdkort og kamprapport gennem kampen. Spillerne er først 

spilleberettiget, når de er påført både holdkort og kamprapport. Lokalt i 

turneringer arrangeret af kredse/distriktsforbund kan der dispenseres fra dette.   



 

3.8  

Følgende bolde anvendes i Beach Handball:  

Der spilles med en let fastholdelig soft gummibold.  

 

Oldies Herrer:  Omkreds på 54 til 56 cm – Vægt mellem 350 og 370 g 

Oldies Damer:  Omkreds på 50 til 52 cm – Vægt mellem 280 og 300 g  

 

Senior Herrer:  Omkreds på 54 til 56 cm – Vægt mellem 350 og 370 g 

Senior Damer:  Omkreds på 50 til 52 cm – Vægt mellem 280 og 300 g  

 

U19 & U17 Drenge:  Omkreds på 54 til 56 cm – Vægt mellem 350 og 370 g  

U19 & U17 Piger:  Omkreds på 50 til 52 cm – Vægt mellem 280 og 300 g  

 

U15 Drenge:   Omkreds på 50 til 52 cm – Vægt mellem 280 og 300 g 

U15 Piger:   Omkreds på 46 til 49 cm – Vægt mellem 225 og 300 g  

 

U13 Drenge:   Omkreds på 46 til 49 cm – Vægt mellem 225 og 300 g  

U13 Piger:   Omkreds på 46 til 49 cm – Vægt mellem 225 og 300 g 

 

U11 Drenge og yngre:  Street Handball str. 47 eller soft gummibold med 

omkreds på 45 cm eller mindre 

U11 Piger og yngre: Street Handball str. 47 eller soft gummibold med 

omkreds på 45 cm eller mindre 

 

Fortolkning for ungdomsrækker til lokale stævner  

4.1  

Der bør fortolkes for U13-årgange og yngre 

• I forbindelse med 2 points scoring  

o Scoring mellem ben tæller altid 2 point  

o Scoring bag om ryg tæller altid 2 point  

o Scoring som piruetter med to fods afsæt tæller altid 2 point 

o Øvrige spektakulære scoringer tæller 2 point (dommerens vurdering)  

4.2  

Fortolkning for U13-årgange og yngre  

• I forbindelse med Shoot Out er følgende fortolkning  

o Skytten starter sit løb fra midten af banen, og ikke fra starten af 

målfeltet. Skal have den ene fod på sidelinjen ved dommerens fløjt. 



 

Den angribende spiller må max. løbe 3 skridt med bolden, efter 

modtagelsen fra målvogteren.  

o Berører bolden sandet, er bolden tabt.  

o Målvogteren for det angribende hold, må starte løbet ved 

målfeltslinjen, og max. tage 3 skridt med bolden, inden der afleveres til 

den angribende spiller. 

o Den forsvarende målvogter, skal have udgangspunkt med en fod på 

mållinjen i eget målfelt, ved dommerens fløjt, og må ikke forlade eget 

målfelt.  

o Der spilles ikke med overliggere i U11-rækker til Beach Handball.  

 

Dommere  

5.1  

Dommere påsættes til stævnerne ud fra de gældende grupperinger. Det er muligt 

for dommere, der ikke har gyldigt dommerkort at dømme børnekampe i Beach 

Handball, hvis de deltager i en regelgennemgang forud for stævnerne.  

 

5.2 

Alle kampe dømmes af to dommere. Der kan dispenseres fra dette i kredse og 

distriktsforbund.  

 

5.3  

Klassificering af dommere sker ud fra følgende niveauinddeling.  

1. International Beachdommer 

2. National Beachdommer 

3. Lokal Beachdommer   

 

5.4  

Alle dommere, der er klassificeret i niveau 1 til 2 (begge inklusiv), skal have et 

gyldigt dommerkort fra Dansk Håndbold Forbund, og have gennemgået modulet 

”Beach Handball”.  

 

5.5  

Niveau 1 til 2 råder Dansk Håndbold Forbund over. Niveau 3 råder man over 

lokalt. Dvs. at det er Dansk Håndbold Forbund, der ændrer status på de 



 

dommere, der befinder sig på niveau 1 til 2, samt dem der rykker Beach Handball 

dommere fra niveau 3 op på niveau 2.  

5.6  

Dansk Håndbold Forbund er ligeledes ansvarlig for, at der årligt tilbydes 

dommere, der skal dømme til Dansk Håndbold Forbund Beach Handball Tour 

samt Ungdoms og Oldies DM, deltagelse i mindst et dommeropstartsmøde. 

Dansk Håndbold Forbund sørger for kvalificerede mødeledere og faciliteter. Al 

øvrig dommeruddannelse varetages lokalt af kredse/distriktsforbund. 

 

Konsekvensrettet af Dansk Håndbold Forbunds administration 13.04.21. 


