
 

Brøndby den 24. juni 2021 
 
Procesbeskrivelse for Seedning og niveaustævner til sæsonen 2021/22 
 
Følgende er en præcisering af forløbet omkring den proces som ligger til grund for 
inddelingen af puljerne i vinterturneringen for sæsonen 2021/2022.  
 
HRØ udbyder niveaustævner i alle turneringsårgange hvortil der udbydes et 
turneringsprodukt, og i lighed med tidligere år opfordrer HRØ foreningerne til at 
udnytte de udbudte niveaustævner til at opnå viden om det enkelte holds aktuelle 
niveau til den kommende sæson.  
 
Nedenstående procesbeskrivelse vil tage udgangspunkt i årgangene U-15-til  
U-19. 
 
Ændringer for den kommende sæson 
Den kommende sæson er tredje sæson med den nye årgangsstruktur. Samtidig 
er det også tredje sæson hvor der er i DHF, spilles med turneringsstrukturen på 
bedste ungdomsniveau i U-19 og også omkring ønsket om ikke at videreføre en 
DM-afvikling for den 3. ældste årgang – for den kommende sæson U-15. Her vil 
DM-afvikling igen blive erstattet af et regionsmesterskab, som afviklet med 
deltagelse af hold både fra HRØ og FHF, som desværre ikke blev afvikles på 
grund af Corona virus i 2020-21.  
 
På U-13 spilles ligeledes frem imod regionsmesterskab, som for den årgang 
udelukkende afvikles mellem hold fra HRØ-området.  
 
Puljerne vil for den kommende sæson - i lighed med de seneste år – igen blive 
inddelt dels ud fra foreningens tilmelding og dels ud fra den af seedningsudvalget 
foretagne seedning.  
 
Puljeinddelingen for rækkerne U-9 til og med U-13 vil udelukkende blive baseret 
på fri tilmelding fra foreningerne. Baggrunden for tilmeldingen findes blandt andet 
igennem deltagelse i niveaustævnerne. 
 
Foreninger med mere end et hold i hver årgang kan for årgangene fra U-9 til U-13 
tilmelde disse hold på alle niveauer. For tilmelding af 2. hold og hold 3 i U-15,  
U-17 og U-19 gælder, at disse hold maksimalt kan tilmelde sig på næstbedste 
niveau, henholdsvis 2. Division, 1. division B og 1. Division A til den endelige 
turnering. Dette gælder dog ikke til niveaustævner, hvor der er fri tilmelding. 
 

Række Antal hold 

U-15 1. div. 24 + (6 FHF hold) 

U-17 1. div A  ?? 

U-17 1. div B  ?? 

U-19 Liga 10 

U-19 1. div 12 

 



 

Antal hold til U-17 1. div A og B besluttes den 20. september 2021 efter afvikling 
af kampe til niveaustævnerne. 
Nedenstående gennemgang skal tjene til, dels at beskrive baggrunden for hver 
fase af puljeinddelingen, og dels til at præcisere at den endelige puljeinddeling af 
tilmeldte hold bliver til i et samarbejde mellem HRØs foreninger, HRØs 
turneringsudvalg og det af HRØ nedsatte seedningsudvalg, med det fælles ønske 
at alle tilmeldte hold bedst muligt rammer det rigtige niveau. Vi ønsker hermed at 
skabe åbenhed om processens enkelte elementer og delprocesser. 
 
Før niveaustævner 
Nedenfor er beskrevet de enkle elementer som ligger før afvikling af første 
niveaustævne. 
 
Grundlaget for seedningen 
Turneringsudvalget i DHF sætter rammen for afvikling af den bedste række på 
ældste (U-19) årgang, mens alle øvrige rækker er underlagt HRØs 
Turneringsudvalg. 
 
Det maksimale antal hold i de enkelte rækker er bestemt på forhånd, og meldes 
ud ultimo juni eller primo juli til samtlige foreninger i HRØ. Hvis det tilmeldte antal 
hold til en given række, ikke matcher de udstukne maksimumsrammer, tilpasser 
HRØs turneringsudvalg turneringsformen til det tilmeldte antal hold.   
 
HRØs Turneringsudvalg og HRØs Talentudvalg udpeger et seedningsudvalg, 
som forestår både forhåndsseedning, endelig seedning og puljeinddeling. På  
U-19 og U-17 deltager ligeledes repræsentanter for FHF udpeget af FHFs 
Turneringsudvalg – og Talentudvalg.  
 
Såfremt antallet af hold i en given række overstiger det nominerede 
maksimumsantal, foretages puljeinddelingen af HRØs turneringsudvalg – i 
samarbejde med seedningsudvalget – ud fra den endelige seedning efter afvikling 
af niveaustævner mv.  
 
Tilmeldingsfrist 
Senest 9. august 2021 skal hold der ønsker at deltage i 1. division for U-15,  
U-17 og U-19, samt LIGA for U19 tilmelde disse hold til første 
niveaustævneweekend, samt indsende komplet spillerliste, beskrivelse af 
træningsmængde- og miljø, træner cv og øvrige relevante oplysninger. 
 
Den 13. august lægger HRØs administration en komplet liste ud over samtlige 
tilmeldte foreninger som ønsker at deltage i 1. division U-15, U-17 og U-19, samt 
LIGA for U-19.  
 
Foreningsseedninger – U-15, U-17 og U-19. 
På baggrund af ovenstående liste over tilmeldte hold bedes samtlige tilmeldte 
foreninger efterfølgende inden søndag den 22. august 2021, indsende deres bud 
på en seedning af de tilmeldte hold i den givne årgang. Det er vigtigt at 
understrege, at denne foreningsseedning er tilføjet processen efter ønske fra flere 
foreninger, hvorfor det er vigtigt at vi modtager flest mulige input, for derved at 
minimere risikoen for uenigheder eller usikkerhed. 
 



 

Forhåndsseedning 
Mandag den 23. august 2021, mødes det samlede seedningsudvalg og foretager 
en samlet forhåndsseedning af alle tilmeldte hold for deltagere i 1. division U-15, 
U-17 og U-19, samt LIGA for U-19.  
 
Dette sker på baggrund af følgende parametre: 

• Forventet niveau for holdene i årgangen 

• Indsendte spillerlister (OBS! Kun med spillere påført med gyldigt 

spillercertifikat i den aktuelle klub) 

• Indsendte seedningslister fra øvrige foreninger i årgangen (egen seedning 

udlades i forhold til eget hold) 

• Resultater fra tidligere år i samme årgang 

• Beskrivelse af trænerteamet og træningsmiljøet for den aktuelle sæson 

• Etc. 

Når komplet forhåndsseedning af samtlige hold foreligger, udarbejdes herefter et 
program for 1. weekend af niveaustævner ud fra en forventning om at afklare 
usikkerheder.  
 
Ønsker foreningen at tilmelde hold til U-19 Liga, 1. Division for U-15, U-17 og  
U-19 kan der ikke kompenseres for deltagelse fra første niveaustævneweekend, 
ligesom disse hold kan opfordres til deltagelse i weekend 2, dog kan U-15 hold 
søge fritagelse, såfremt de har spillere som skal konfirmeres på spilledagen med 
minimum 2 spillere, og tilmelde sig rækken med hverdage mellem den 1. – 3. 
september 2021. 
 

Op/nedrykning af spillere:   

 Det er muligt at rykke op/ned på spillere til niveaustævnerne uden hensynstagen 
til de normale op/nedrykningsbestemmelser. 

 Dog er det ikke muligt at spille på to hold samme dag. 

Dispensationer: 

Der skal ikke søges dispensationer, men der må max. benyttes 3 spillere som er 
et år for gammel pr. kamp. Der må ikke spilles med dispensationsspillere i øverste 
række i U-17 og U-19. 
 
Niveaustævner 2021 

Repræsentanter for seedningsudvalgene på henholdsvis herre og damesiden vil 
være synligt til stede i alle haller hvor der afvikles kampe i niveaustævner til 
rækkerne U-15 1. division, U-17 1. division og U-19 1. Division og Liga.  

Vi opfordrer til, at man i videst muligt omfang fra foreningsside kontakter 
repræsentanterne fra seedningsudvalgene, hvis man ønsker dialog omkring 
niveau, evt. ændring af foreningsseedning mv.   



 

På baggrund af det observerede niveau i de spillede kampe, og på den førte 
dialog med foreninger/trænere, danner seedningsudvalgets repræsentanter sig 
løbende over dagen et billede af eventuelle rettelser i den foretagne 
forhåndsseedning.  

Hvis seedningsudvalget i løbet af ovenstående proces, bringes i usikkerhed 
omkring det enkelte holds endelige seedning, vil seedningsudvalget hurtigst 
muligt (og senest mandag efter første niveaustævne weekend) kontakte en 
foreningsrepræsentant, med henblik på, at sikre at holdet tilmelder sig til anden 
niveaustævneweekend.  

Oversigt over tilstedeværende medlem af seedningsudvalget vil blive offentliggjort 
på HRØs hjemmeside inden afvikling af såvel første som anden niveaustævne. 

Mellem de to niveaustævne weekender 

Er der store usikkerheder i den endelige seedning, specielt omkring ”vitale” 
seedninger, kan programmet for niveaustævne weekend to godt blive lagt så hold 
der ligger tæt i seedningen bliver matchet op imod hinanden.  

Repræsentanter for seedningsudvalget vil ligeledes være til stede i forbindelse 
med niveaustævneweekend to, og vil også der fremstå synlige og dialogparate i 
hallen.  

Endelig puljeinddeling 

Mandag den 20. september 2021 foretages den endelige seedning af samtlige 
hold som ønsker at tilmelde niveaustævner til rækkerne U-15 1. division,  

U-17 1. division og U-19 1. Division og Liga, samt seedning af de bedste hold til 2. 
divisionerne.  

 
Her vil der dels blive foretaget endelig seedning, og dels vil der ligeledes blive 
udarbejdet en inddeling af tilmeldte hold i puljer.  
 
Formanden for turneringsudvalgene i henholdsvis FHF og HRØ vil efterfølgende 
kontakte de foreninger, som på baggrund af ovenstående proces ikke er kommet i 
de ønskede rækker.  
 
Al henvendelse i ovenstående proces vil blive taget til den person, som på den 
indsendte spillerliste er noteret som kontaktperson. Hvis anden person ønskes 
som kontaktperson, skal dette anføres på listen.  
 
 
Hilsen  
 
 
Susanne Brink Rudbeck / Søren Petersen 


