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BEACH HANDBALL CUP 2021 
 
JHF – Kreds 5 har igen den store fornøjelse at tilbyde foreninger at 
deltage i Beach Handball stævner i 2021. Stævnerne udbydes i de 
nye årgange for den kommende sæson 2021-2022. 
 
Grundet Covid-19 situationen har vi i år måtte planlægge 
beachstævnerne anderledes, end vi normalt gør.  
I stedet for de store samlede stævnedage på Skæring Beach Arena, 
kan der blive afviklet mindre stævnedage på flere lokationer i Kreds 5 
på både hverdage og i weekender, så det gældende forsamlingsloft 
kan overholdes.  
På næste side kan du se en samlet oversigt over, hvilke datoer der 
afvikles kampe for de enkelte årgange og rækker. Spillestedet vil blive 
offentliggjort ved udsendelse af kampprogram for de enkelte stævner. 
 
Forsamlingsloftet kan som nævnt sætte begrænsninger for, hvor 
mange hold, der kan samles. Det er derfor muligt, at der ikke vil blive 
afviklet slutspil som tidligere, hvor vindere af puljer møder andre 
puljevindere. Men der sigtes altid efter, at hvert hold får minimum 3 
kampe på en stævnedato. Derfor er der i år ikke præmier til 
rækkevinderne. 
Det kan også være nødvendigt af sætte begrænsning på antal hold pr. 
række. Dette kan dog først fastsættes, når forsamlingsloftet for den 
enkelte spilledato kendes med sikkerhed. 
 
Det er ikke muligt at bruge dispensationsspillere. 
 
Er du i tvivl, eller har du spørgsmål, så kontakt Lars Møller på mobil 
21 631 651 eller mail lmo@dhf.dk. 
 
Vi håber igen i år på stor opbakning til vores stævner. 
 

 
Mvh. 
 

Beachudvalget i JHF – Kreds 5 



 
 

Oversigt over spilledage 
 

Ugedag Dato Årgang Række 
Lørdag 22. maj DHF Tour Senior DM kvalifikationsstævne i Skæring 
Søndag 23. maj U-11 Drenge A+B 
Mandag 24. maj U-11 Piger A+B 
Tirsdag 25. maj U-19 Piger og Drenge 
Lørdag 29. maj U-15 Pige Div. + Pige A 
Søndag 30. maj U-15 Drenge Div. + Drenge A 
Tirsdag 01. juni U-9 Piger og Drenge 
Lørdag 05. juni U-17 og U-19 Piger DM kvalifikation - Tilmelding via JHF 
Søndag 06. juni U-17 og U-19 Drenge DM kvalifikation - Tilmelding via JHF 
Tirsdag 08. juni Oldies Oldies DM kval Herre og Damer 
Lørdag 12. juni Senior Damer og Herre Senior 
Søndag 13. juni U-17 Piger og Drenge Div. og A 
Lørdag 19. juni U-13 Piger A+B 
Søndag 20. juni U-13 Drenge A+B 

 
 

Fælles tilmeldingsfrist til kredsens stævner er søndag d. 9. maj 2021. 
 

Skulle restriktioner sætte begrænsninger for at samle alle de tilmeldte 
hold til en stævnedag, er det muligt, at det bliver nødvendigt at oprette 

flere stævnedage eller spillesteder for enkelte rækker. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tilmelding senest d. 9. maj via blanket på 

www.jhfkreds5.dk 



 
 

BEACH HANDBALL CUP 2021 
U-9 (årg. 2012) 

 

 
Stævnedato:    Tirsdag d. 1. juni 
 

 
Der spilles i følgende rækker: Drenge U-9  

Pige U-9  
 
Spilletiden er 2x10 minutter. Holdet består af op til 8 spillere, 
hvoraf 4 er på banen af gangen (3 markspillere og 1 
målmand). De vigtigste regler i Beach Handball vil blive 
udsendt med kampprogram. 
 
Tilmeldingsgebyr: 500,- kroner pr. hold, der opkræves af JHF - 
Kreds 5 
 
Ved afbud senere end 4 dage før stævnet pålægges 
foreningen desuden et gebyr på 400,- kroner.  
Ved udeblivelse uden afbud er gebyret på 600,- kroner. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Tilmelding senest d. 9. maj via blanket på 

www.jhfkreds5.dk 



 
 

BEACH HANDBALL CUP 2021 
U-11 (årg. 10-11) 

 

 
Stævnedato:    Søndag d. 23. maj (Drenge) 
    Mandag d. 24. maj (Piger)  
 
Der spilles i følgende rækker: U-11 Drenge A 

U-11 Drenge B 
U-11 Pige A  
U-11 Pige B  

 
Definition på B-række:  
 
I denne sammenhæng er det alle U-11 hold, der ikke forventer at skulle spille U-11 A i sæson 
21/22. Der kan og vil ikke blive foretaget nogen form for kontrol af denne opdeling, men vi 
forventer, at alle vil leve op til tankerne om fair play.  

 

Spilletiden er 2x10 minutter. Holdet består af op til 8 spillere, 
hvoraf 4 er på banen af gangen (3 markspillere og 1 
målmand). De vigtigste regler i Beach Handball vil blive 
udsendt med kampprogram. 
 
Tilmeldingsgebyr: 500,- kroner pr. hold, der opkræves af JHF - 
Kreds 5 
 
Ved afbud senere end 4 dage før stævnet pålægges 
foreningen desuden et gebyr på 400,- kroner.  
Ved udeblivelse uden afbud er gebyret på 600,- kroner. 
 
 

 
 

Tilmelding senest d. 9. maj via blanket på 

www.jhfkreds5.dk 



 
 

BEACH HANDBALL CUP 2021 
U-13 (årg. 08-09) 

 

 
Stævnedato:    Lørdag d. 19. juni (Piger) 
    Søndag d. 20. juni (Drenge) 
 
Der spilles i følgende rækker: U-13 Drenge A  
    U-13 Drenge B  

U-13 Piger A  
U-13 Piger B  

 
Definition på B-række:  
 
I denne sammenhæng er det alle U-13 hold, der ikke forventer at skulle spille U-13 A i sæson 
21/22. Der kan og vil ikke blive foretaget nogen form for kontrol af denne opdeling, men vi 
forventer, at alle vil leve op til tankerne om fair play.  

 

Spilletiden er 2x10 minutter. Holdet består af op til 8 spillere, 
hvoraf 4 er på banen af gangen (3 markspillere og 1 
målmand). De vigtigste regler i Beach Handball vil blive 
udsendt med kampprogram. 
 
Tilmeldingsgebyr: 500,- kroner pr. hold, der opkræves af JHF - 
Kreds 5 
 
Ved afbud senere end 4 dage før stævnet pålægges 
foreningen desuden et gebyr på 400,- kroner.  
Ved udeblivelse uden afbud er gebyret på 600,- kroner. 
 
 
 
 
 

Tilmelding senest d. 9. maj via blanket på 

www.jhfkreds5.dk 



 
 

BEACH HANDBALL CUP 2021 
U-15 (årg. 06-07) 

 

 
Stævnedato:    Lørdag d. 29.. maj (Piger) 
    Søndag d. 30. maj (Drenge) 
 
Der spilles i følgende rækker:  U-15 Pige Div.  

        U-15 Pige A  
U-15 Drenge Div.  

        U-15 Drenge A 
 
 

Definition på A-række:  
 
I denne sammenhæng er det alle U-15 hold, der ikke forventer at skulle spille U-15 division i 
sæson 21/22. Der kan og vil ikke blive foretaget nogen form for kontrol af denne opdeling, 
men vi forventer, at alle vil leve op til tankerne om fair play.  
 

 
 

Spilletiden er 2x10 minutter. Holdet består af op til 8 spillere, 
hvoraf 4 er på banen af gangen (3 markspillere og 1 
målmand). De vigtigste regler i Beach Handball vil blive 
udsendt med kampprogram. 
 
Tilmeldingsgebyr: 500,- kroner pr. hold, der opkræves af JHF - 
Kreds 5 
 
Ved afbud senere end 4 dage før stævnet pålægges 
foreningen desuden et gebyr på 400,- kroner.  
Ved udeblivelse uden afbud er gebyret på 600,- kroner. 
 

 

Tilmelding senest d. 9. maj via blanket på 

www.jhfkreds5.dk  



 
 

BEACH HANDBALL CUP 2021 
U-17 (årg. 04-05) 

 

 
Stævnedato:    Søndag d. 13. juni 
 
Der spilles i følgende rækker: U-17 Drenge Div.  
    U-17 Drenge A 

U-17 Pige Div. 
U-17 Pige A 

OBS… Indbydelse til DM kval. for U-17 udsendes separat fra JHF. 
 

Definition på rækker:  
 
Ungdom U-17 A-række er hold, der ikke forventer at skulle spille 1. eller 2. division til den 
kommende sæson 
 

 
Spilletiden er 2x10 minutter. Holdet består af op til 8 spillere, 
hvoraf 4 er på banen af gangen (3 markspillere og 1 
målmand). De vigtigste regler i Beach Handball vil blive 
udsendt med kampprogram. 
 
Holdene tilmeldes under klubnavn, men kan denne dag også 
have et følgenavn. Det er tilladt at bruge op til 3 spillere, der 
ikke har spilletilladelse i den pågældende klub. 
 
Tilmeldingsgebyr: 500,- kroner pr. hold, der opkræves af JHF - 
Kreds 5 
 
Ved afbud senere end 4 dage før stævnet pålægges 
foreningen desuden et gebyr på 400,- kroner.  
Ved udeblivelse uden afbud er gebyret på 600,- kroner. 

Tilmelding senest d. 9. maj via blanket på 

www.jhfkreds5.dk 



 
 

BEACH HANDBALL CUP 2021 
U-19 (årg. 02-03) 

 
 

Stævnedato:    Tirsdag d. 25. maj 
 

Der spilles i følgende rækker: U-19 Drenge 
U-19 Pige 

 
OBS… Indbydelse til DM kval. for U-19 udsendes separat fra JHF. 
 
Spilletiden er 2x10 minutter. Holdet består af op til 8 spillere, 
hvoraf 4 er på banen af gangen (3 markspillere og 1 
målmand). De vigtigste regler i Beach Handball vil blive 
udsendt med kampprogram. 
 
Holdene tilmeldes under klubnavn, men kan denne dag også 
have et følgenavn. Det er tilladt at bruge op til 3 spillere, der 
ikke har spilletilladelse i den pågældende klub. 
 
Tilmeldingsgebyr: 500,- kroner pr. hold, der opkræves af JHF - 
Kreds 5 
 
Ved afbud senere end 4 dage før stævnet pålægges 
foreningen desuden et gebyr på 400,- kroner.  
Ved udeblivelse uden afbud er gebyret på 600,- kroner. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tilmelding senest d. 9. maj via blanket på 

www.jhfkreds5.dk 



 
 

BEACH HANDBALL CUP 2021 
Senior (årg. 2001 og ældre) 

 
 

Stævnedato:    Lørdag d. 12. juni 
 

Der spilles i følgende rækker: Dame Senior  
Herre Senior  

 

Definition på rækker:  
 
Dame Senior og Herre Senior består i denne sammenhæng af hold, der spiller 3. division eller 
lavere i den kommende sæson. Sammensatte højskolehold etc. har også mulighed for at 
deltage. 
 
Hold, der spiller i rækker højere end 3. division, har mulighed for at deltage i DHF’s stævne på 
Corny Beach Handball Touren i Skæring d. 22. maj. 
 

 

Spilletiden er 2x10 minutter. Holdet består af op til 8 spillere, 
hvoraf 4 er på banen af gangen (3 markspillere og 1 
målmand). De vigtigste regler i Beach Handball vil blive 
udsendt med kampprogram. 
 

Holdene tilmeldes under klubnavn, men kan denne dag også 
have et følgenavn.  
 

Mindst én spiller på hvert hold skal have certifikat i klubben, 
resten kan komme fra andre klubber. Denne regel gælder kun 
for senior og oldies. 
 
Tilmeldingsgebyr: 500,- kroner pr. hold, der opkræves af JHF - 
Kreds 5 
Ved afbud senere end 4 dage før stævnet pålægges 
foreningen desuden et gebyr på 400,- kroner.  
Ved udeblivelse uden afbud er gebyret på 600,- kroner. 

Tilmelding senest d. 9. maj via blanket på 

www.jhfkreds5.dk 



 
 

BEACH HANDBALL CUP 2021 
Oldies 

 
 

Stævnedato:    Tirsdag d. 8. juni 
 

Der spilles i følgende rækker: Oldies DM kval herre  
(årg. 87 & ældre) 

    Oldies DM kval damer  
(årg. 89 & ældre) 

 
Spilletiden er 2x10 minutter. Holdet består af op til 8 spillere, 
hvoraf 4 er på banen af gangen (3 markspillere og 1 
målmand). De vigtigste regler i Beach Handball vil blive 
udsendt med kampprogram. 
 

Holdene tilmeldes under klubnavn, men kan denne dag også 
have et følgenavn.  
 

Mindst én spiller på hvert hold skal have certifikat i klubben, 
resten kan komme fra andre klubber. Denne regel gælder kun 
for senior og oldies.  
 

Tilmeldingsgebyr: 500,- kroner pr. hold, der opkræves af JHF - 
Kreds 5 
Ved afbud senere end 4 dage før stævnet pålægges 
foreningen desuden et gebyr på 400,- kroner.  
Ved udeblivelse uden afbud er gebyret på 600,- kroner. 
 
Dette stævne fungerer som kvalifikationsstævne til DM, der 
afvikles lørdag d. 19. juni i Dalum.  
Det bedst placerede hold fra Kreds 5 i hver af de to 
rækker er kvalificeret til DM.  

Tilmelding senest d. 9. maj via blanket på 

www.jhfkreds5.dk 



 
 

BEACH HANDBALL KURSUS 
 
Tidspunkt:   Mandag d. 10. maj 
Mødetid:  Kl. 17.30 
Afsluttes:  Kl. 20.30 
Sted:    Skæring Beach Arena 
Instruktør:  Lars Møller 
Deltagerpris:  350,- kroner 
Tilmeldingsfrist: 3. maj via HåndOffice kursus-nr. 
   3855 
 
Få inspiration til træning i sand og få et oplæg om 
hvordan du sammen med dine spillere kan få endnu 
bedre oplevelser med denne sommeraktivitet af vores 
håndboldspil. 
 
Hvilke elementer kan du træne i sand som også giver 
læring der kan tages med ind i hallen, men i endnu 
højere grad hvordan kan du lave træningsøvelser med 
leg og kreativitet i sandet. 
 
Lars Møller vil give et oplæg om enkle taktiske 
elementer i Beach Handball, men vil ellers primært 
fokusere på en praktisk lektion med konkrete forslag til 
din sommertræning i sand.  
 
Der serveres en aftensmad + sodavand i indlagt pause 

  



 
 

BEACH HANDBALL DM KVAL FOR  
U-17 & U-19 

 
Som noget nyt bliver der et samlet kvalifikationsstævne 
om deltagelse ved DM i Beach Handball for  
U-17 og U-19 Drenge og Piger.  
 
Det foregår i Skæring den 5. og 6. juni. 
 
Lørdag den 5. juni:  
U-17 Piger og U-19 Piger  
 
Søndag den 6. juni: 
U-17 Drenge og U-19 Drenge  
 
Tidligere havde hver kreds mulighed for at deltage med 
et hold i hver række. Dette er ændret til denne sæson. 
Det betyder, at JHF, i mod tidligere 8 hold, kun skal 
stille med 5 hold i hver række. 
 
De fem bedste hold i hver række kvalificerer sig til DM 
søndag den 20. juni i Odense. 
 
Særskilt information om tilmelding udsendes fra JHF. 
 



 
 

DM DHF BEACH 
HANDBALL TOUR 

2021 
 

Afholdes i Dalum 
 

Lørdag den 19. juni - Senior og oldies 
 

Søndag d. 20. juni – U-17 og U-19 

 
 

Se information på  

 



 
 

Flere oplysninger om Beach Handball 
 

 
På www.dhf.dk under punktet “Børn, Ungdom og 
Motion” kan man finde siden om Beach Handball. 
 
Her står mange nyttige oplysninger om Beach Handball. 
Bl.a. facts, regler samt en landsdækkende oversigt over 
beachstævner i alle landets kredse.  
 
Oversigten opdateres løbende, efterhånden som de 
lokale forbund melder stævnerne ind. 
 
 

Spørgsmål rettes til: 
 

Lars Møller 
Mobil: 21 631 651 
Mail: lmo@dhf.dk 

 
 
 
 
 

 



 
 

 
 
 
 

BEACH HANDBALL 2021 
 

SENIOR OG UNGDOM 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

22. maj – 20. juni 2021 
 
 

WWW.JHFKREDS5.DK  


