
 

 
 

 

  
 
Turneringsreglement og Propositioner for FHF’s Beach Handball 2021. 

 
 

1. Hvem kan deltage 
Et hold kan tilmelde sig til mere end en stævneweekend, og en klub må gerne deltage med flere hold i 
samme række til stævner såvel som til FM og DM Kval. 
 

2. Holdfællesskaber og Spillere: 

Der kan ikke laves specielle holdfællesskaber til Beach Handball turneringerne. Holdfællesskabshold, 
der i den forgangne sæson var anmeldt til den indendørs turnering, kan deltage i Beach Handball 
turneringerne. 

Det må kun benyttes spillere, der er spilleberettiget i den forening/holdfællesskab, der har tilmeldt holdet 
til stævnet.  
 

3. Aldersdispensationer, piger på drengehold og spiludvikling 

Aldersdispensationer kan benyttes jf. DHF’s turneringsreglement for øvrige rækker.  

Piger må ikke deltage på drengehold på samme stævnedag hvor de deltager på et pigehold. 
Spiludvikling må ikke benyttes. (Såfremt årgangene ikke spiller samme dag, er det dog tilladt at spille 
på overliggende årgang) 
 

4. Kun et hold pr. stævneweekend 

Såfremt ens årgang er opdelt over to dage til samme stævne (F.eks. U-13 A om lørdag og U-13 B om 
søndagen, eller omvendt) må den samme spiller IKKE spille både A og B i samme weekend.  

 
5. Årgange 

Der spilles efter de årgange som benyttes i sæson 2021 / 2022.  
 

6. Maks. antal hold  

Der er i første omgang en begrænsning på 8 hold i hver række pr. stævne. Øvrige hold skrives på 
venteliste.  

 
7. Rækkeinddeling 

Seniorrækker: er opdelt i A- og B- rækker. Niveau er primært Serierækkerne. (Fynsserien og 
divisionshold henvises til DHF’s turnering) 

Børne og Ungdomsrækker: Tilmelding i A- og B-rækker.  

Oprettelse af B rækkerne er afhængige af det samlede antal tilmeldte hold i de enkelte rækker (som 
udgangspunkt mindst 4 hold pr. række) Oprettes en B række ikke, overflyttes holdene automatisk til A 
– rækken. 

Såfremt Oldies ikke oprettes, indgår tilmeldte hold i seniorrækken.  
 

8. Klubber fra JHF / HRØ  

Er meget velkommen til at deltage i stævnerne, dog ikke til FM stævner og DM kval stævner.  



 

 
 

 
 
 
 

9. Turneringsforløb. 
Senior A + B: 
Stævne med puljespil 
 
Oldies: 
Stævne med puljespil  
 
U-15, U-17 & U-19 A:  
Stævnerne afvikles med puljespil 
FM og DM Kval afvikles med puljespil og slutspil  
 
U-15 B, U-17 B & U-19 B:  
Stævne med puljespil  
 
U-11 A & B og U-13 A & B:  
Stævne med puljespil  
 
U-9 A & B og U-10 A & B   
Det tilstræbes at hvert hold får 3 kampe. Der afvikles ikke puljer, hvor alle møder alle, og der kåres ikke 
stævnevindere. Der indberettes ikke resultater 
 

 
10. Præmier. 

Der er ikke præmier til stævnerne 
Fynsmesterskab vil der være T-shirts til vindere (10 stk. pr. Hold) 

 
11. Forpligtigelser i forbindelse med afvikling af kampene. 

Holdene skal stille op i nummererede spilledragter, der adskiller sig tydeligt fra hinanden. Har 2 hold 
samme dragter, er det sidstnævnte hold, der skifter trøjer.  
Det er klubbernes ansvar at sikre at man ligeledes har skiftetrøjer til målmænd.  
Holdet der står først, skal passe dommerbord (vende måltavle). Vinderholdet er ansvarlig for 
indberetning af resultatet i App’en. 
 

12. Fodbeklædning. 
Alle spillere spiller uden fodtøj. Det er tilladt at spille i sokker eller med sportsbandager. Almindelige 
sportssokker og særlige strandsokker med skumsål er tilladt. Sokker med gummisåler er dermed IKKE 

tilladt at benytte. 
 

13. Afbud. 
Ved afbud og udeblivelse opkræves gebyr. Dette gælder også ved afbud/udeblivelse fra FM, egen 
vurdering af ”vejret er dårligt ” m.v. Ved afbud der meddeles FHF senest 2 uger før stævnet kr. 500,- 
pr. hold. Ved afbud senere samt ved udeblivelse fra stævne såvel enkeltkampe opkræves 1000,- pr. 
hold. Alle afbud grundet spillere / ledere smittet eller i karantæne grundet Covid-19 er gebyrfrie. 

 
14. Force majeure 

Såfremt stævnet afbrydes/aflyses er det alene turneringsledelsen og turneringsudvalget der fastlægger 
det videre forløb. Aflysninger berettiger ikke til tilbagebetaling af gebyrer, eller at der skal arrangeres 
alternative stævner/spilledage eller lign. 

 
15. Alkohol. 

Spillere der deltager i Børne- og ungdomsstævnerne (U-9, U-10, U-11, U-13, U-15, U-17 & U-19) må 
ikke indtage eller være i besiddelse af alkohol. Overtrædelse kan medføre bortvisning. Dette gælder 
også selvom man er fyldt 18 år. 
 

16. Turneringsledelse. 
Turneringsledelsen træffer afgørelser i alle forhold, der vedrører kampe og stævner udbudt af FHF. 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 

17. Dommer. 
Alle kampe dømmes af minimum 1 dommer der påsættes af FHF. 
 

18. Bolde og Team Time out 
Der er kun 1 bold til rådighed for afvikling af kampen. 
Der spilles ikke med Team Time out. 
Dog spilles der med Team Time out til FM og DM Kvalifikation for U-17 og U-19. 
 

19. Banestørrelse U-9 og U-10 
Såfremt det bliver praktisk muligt, vil U-9 og U-10 blive gennemført på en Beach minibane. 
 

20. Spilleregler og reglementer.  

Dette reglement er gældende for alle kampe og stævner i Beach Handball arrangeret af Fyns Håndbold 
Forbund. Er der forhold der ikke er beskrevet heri, er turneringsreglement og propositioner i DHF samt 
spillereglerne gældende.  

Der spilles efter de særlige lempelige regler for 2 pointscoringer til alle FHF’s Beach stævner.  

Der spilles efter DHF regler vedr. 2 point scoringer til DM Kvalifikation og FM stævnerne. 

Derudover er der specielle regler for Shoot out for U-9, U-10, U-11 og U-13 rækkerne. 

 
I øvrige forhold er DHF’s turneringsreglement for øvrige rækker gældende på områder, der ikke specielt 
er nævnt eller undtaget i dette reglement. 
 
De hold der kvalificerer sig til DM er selv ansvarlige for at holde sig opdateret for spilleregler, hvilke 
spillere der kan benyttes m.v. Der henvises til DHF’s hjemmeside. 

 
 
 
 
 
FHF’s Turneringsudvalg 
Maj 2021. 
 


