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Propositioner for sæson 2022/2023 
- Gældende alene for rækker i Fyns Håndbold Forbund 
 
Forhold der ikke er beskrevet i dette reglement, spilles efter propositioner og turneringsreglement for øvrige 
rækker i DHF. 

 
 

Fynsserie 

1. halvsæson 

12 hold enkeltturnering i 1. halvsæson. 

Der foretages ombrydning efter 1. halvsæson. Ved ombrydning fordeles holdende på 
følgende måde:  

Nr. 1 - 10 bedst placerede hold forbliver i rækken 

- Holdene medbringer ½ af opnåede point i 1. halvsæson til 2. halvsæson. I 
tilfælde af ulige antal point, rundes ned.  

- Holdene medbringer ingen målscore til 2. halvsæson. 

Nr. 11 og 12 rykker ned i FS Kval 

2. halvsæson 

12 hold enkeltturnering i 2. halvsæson. 

- De 2 oprykkere fra Serie1 starter på et gennemsnit af antal point som nr. 9 og 10 
i Fynsserien. 

Op- og nedrykning efter 2. halvsæson 

Nr. 1  Rykker op i 3. division. 

Nr. 2   Deltager i oprykningsspil til 3. division, som udskrives af DHF 

Nr. 11 + 12  Rykker ned i serie 1 

 

Spilletid 

- 2 x 30 minutter med 10 min pause 

 

Generelle forhold 

Er der ved ombrydning eller efter turneringsafslutningen brug for ekstraordinære oprykkere, 
findes disse ved en beregning af bedste 2’er (eller næste oprykningsberettiget plads). Disse 
findes ved at sammen ligne resultat med puljens højest oprykningsberettigede hold.  
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Serie 1 

1. halvsæson 

2 puljer á 10 hold afvikles i enkelt turnering. 

Der foretages ombrydning efter 1. halvsæson. Ved ombrydning fordeles holdende på 
følgende måde:  

Nr. 1  Oprykning til fynsserien  

Nr. 2 – 5 Spiller i ”Fynsserie kval rækken” i 2 halvæson 

Nr. 6 – 8  Spiller i ”Serie 1 Kval rækken” i 2 halvsæson 

Nr. 9 og 10 Rykker ned i Serie 2  

 

2. halvsæson 

Fynsserie kval række 

- Enkeltturnering med 10 hold i en pulje, med deltagelse af 
o Nr. 2 – 5 fra serie 1 i halvsæson 
o Nr. 11 og 12 fra Fynsserien i 1. halvsæson 

 
Op- og nedrykning efter 2. halvsæson 

Nr. 1 + 2   Rykker op i Fynsserien. 

Nr. 3 - 12   Forbliver i serie 1 

 

Serie 1 kval række 

- Enkeltturnering med 10 hold i en pulje, med deltagelse af  
o Nr. 6 – 8 fra serie 1 i 1 halvsæson 
o Nr. 1 fra serie 2 (4 puljer) 

 

Op- og nedrykning efter 2. halvsæson 

- Der rykkes et hold ned i serie 2 pr. oprettet pulje i serie 2 i 2. halvsæson 

- Øvrige hold forbliver i serie 1 

Spilletid 

- 2 x 30 minutter inkl. 10 min pause 

 

Generelle forhold 

Er der ved ombrydning eller efter turneringsafslutningen brug for ekstraordinære oprykkere, 
findes disse ved en beregning af bedste 2’er (eller næste oprykningsberettiget plads). Disse 
findes ved at sammen ligne resultat med puljens højest oprykningsberettigede hold.  
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Serie 2 

1. halvsæson 

Afvikles med fri til melding  

Der oprettes op til 4 puljer med indtil 10 hold, som spiller enkeltturnering, 
turneringsudvalget kan af tekniske årsager udvide puljer med indtil to hold. 

Der foretages ombrydning efter 1. halvsæson. Ved ombrydning fordeles holdende på 
følgende måde:  

2. halvsæson 

Afvikles med fri til melding  

Der oprettes op til 4 puljer med indtil 10 hold, som spiller enkeltturnering 

 

Op- og nedrykning efter 2. halvsæson 

Nr. 1 rykker i serie 1 

 

Spilletid 

- 2 x 25 minutter med 5 min pause 

 

 

Serie 3 

1. halvsæson 

Afvikles med fri til melding  

Der oprettes puljer med indtil 10 hold, som spiller enkeltturnering, turneringsudvalget kan 
af tekniske årsager udvide puljer med indtil to hold. 

Der foretages ombrydning efter 1. halvsæson, men der sker ikke op- og nedrykning. 

2. halvsæson 

Afvikles med fri til melding  

Der oprettes puljer med indtil 10 hold, som spiller enkeltturnering 

 

Op- og nedrykning efter 2. halvsæson 

Der er ikke op- eller nedrykning 

 

Spilletid 

- 2 x 25 minutter med 5 min pause 

 

Generelle forhold 

Er der ved ombrydning eller efter turneringsafslutningen brug for ekstraordinære oprykkere, 
findes disse ved en beregning af bedste 2’er (eller næste oprykningsberettiget plads). 
Disse findes ved at sammen ligne resultat med puljens højest oprykningsberettigede hold.  
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Serie 4 

1. halvsæson 

Afvikles med fri til melding  

Der oprettes puljer med indtil 10 hold, som spiller enkeltturnering, turneringsudvalget kan 
af tekniske årsager udvide puljer med indtil to hold. 

Der foretages ombrydning efter 1. halvsæson, men der sker ikke op- og nedrykning. 

2. halvsæson 

Afvikles med fri til melding  

Der oprettes puljer med indtil 10 hold, som spiller enkeltturnering. 

 

Op- og nedrykning efter 2. halvsæson 

Der er ikke op- eller nedrykning 

 

Spilletid 

- 2 x 25 minutter med 5 min pause 

 

Generelle forhold 

Er der ved ombrydning eller efter turneringsafslutningen brug for ekstraordinære oprykkere, 
findes disse ved en beregning af bedste 2’er (eller næste oprykningsberettiget plads). Disse 
findes ved at sammen ligne resultat med puljens højest oprykningsberettigede hold.  
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Oldies 

1. halvsæson 

Afvikles med fri til melding  

Der oprettes puljer med indtil 10 hold, som spiller enkeltturnering, turneringsudvalget kan 
af tekniske årsager udvide puljer med indtil to hold. 

Der udbydes A, B, C og en Veterantække for kvinder / mænd 

2. halvsæson 

Afvikles med fri til melding  

Der oprettes puljer med indtil 10 hold, som spiller enkeltturnering. 

A-rækken spiller om Fynsmesterskab, hvis ikke andet er meldt ud fra turneringsudvalget. 

 

Spilletid 

- 2 x 20 minutter  
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U-19 

Fællesrækker med JHF 

- U-19 Liga 
- U-19 1. div.  
- U-19 2. div. 
- U-19 A og B 

Her spilles efter fælles propositioner for ungdomsdivisionerne.  

 

U-19 A- og B-rækker 

1. halvsæson 

Afvikles med fri til melding  

Der oprettes puljer med indtil 10 hold, som spiller enkeltturnering 

Der foretages ombrydning efter 1. halvsæson. Ved ombrydning fordeles holdende på 
følgende måde:  

2. halvsæson 

- De bedste A-hold rykker op i 2. div. i 2. halvsæson 
- Øvrige hold indgår i nye A- eller B- puljer på indtil 10 hold, der spiller 

enkeltturnering i 2. halvsæson.  
- Der spilles om Fynsmesterskab i A- og B-rækker (kan erstattes af afsluttende 

mesterskaber, såfremt fællesrækker med JHF) 

 
Spilletid 

- 2 x 30 minutter med 10 min pause 

 

Generelle forhold 

- Turneringsudvalget kan tilbyde hold fra foreninger fra øvrige forbund / regioner at 
deltage i turneringen 
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U-17 

Fællesrækker med JHF 

- U-17 Liga (2. halvsæson) 

- U-17 1. div.  

- U-17 2. div. 

- U-17 A og B 

Her spilles efter fælles propositioner for ungdomsdivisionerne.  

A-rækker 

1. halvsæson 

Afvikles med fri til melding  

Der oprettes puljer med indtil 10 hold, som spiller enkeltturnering  

Der foretages ombrydning efter 1. halvsæson. Ved ombrydning fordeles holdende på 
følgende måde:  

2. halvsæson 

- De bedste A-hold rykker op i 2. div. i 2. halvsæson 
- Øvrige hold indgår i nye A- eller B- puljer på indtil 10 hold, der spiller 

enkeltturnering i 2. halvsæson.  
- Der spilles om Fynsmesterskab i A- og B-rækker 

 
Spilletid 

- 2 x 30 minutter med 10 min pause 

 

B-rækker 

1. halvsæson 

Afvikles med fri til melding  

Der oprettes puljer med indtil 10 hold, som spiller enkeltturnering 

Der foretages ombrydning efter 1. halvsæson. Ved ombrydning fordeles holdende på 
følgende måde:  

2. halvsæson 

- De bedste B-hold rykker op i A-rækken i 2. halvsæson 
- Øvrige hold indgår i nye A- eller B- puljer på indtil 10 hold, der spiller 

enkeltturnering i 2. halvsæson.  
- Der spilles om Fynsmesterskab i A- og B-rækker 

 
Spilletid 

- 2 x 25 minutter med 5 min pause 

 

Generelle forhold 

- Højest placerede hold i Liga / 1. div. er Fynsmester 

- Turneringsudvalget kan tilbyde hold fra foreninger øvrige forbund / regioner 
at deltage i turneringen 
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U-15 

Fællesrækker med JHF 

- U-15 div. 

Her spilles efter fælles propositioner for ungdomsdivisionerne.  

A-rækker 

1. halvsæson 

Afvikles med fri til melding  

Der oprettes puljer med indtil 10 hold, som spiller enkeltturnering 

Der foretages ombrydning efter 1. halvsæson. Ved ombrydning fordeles holdende på 
følgende måde:  

2. halvsæson 

- De bedste A-hold rykker op i 2. div. i 2. halvsæson (antal afhænger af puljer i A-række 

og division) 

- Øvrige hold indgår i nye A- eller B- puljer på indtil 10 hold, der spiller 
enkeltturnering i 2. halvsæson.  

- Der spilles om Fynsmesterskab i A- og B-rækker 

- Turneringsudvalget beslutter de nærmere betingelser for ombrydning og 
størrelser i puljer i 2. halvsæson 

Spilletid 

- 2 x 25 minutter med 10 min pause 

 

B-rækker 

1. halvsæson 

Afvikles med fri til melding  

Der oprettes puljer med indtil 10 hold, som spiller enkeltturnering 

Der foretages ombrydning efter 1. halvsæson. Ved ombrydning fordeles holdende på 
følgende måde:  

2. halvsæson 

- De bedste B-hold rykker op i A-rækken i 2. halvsæson 
- Øvrige hold indgår i nye A-, B- eller C- rækker med puljer på indtil 10 hold, der 

spiller enkeltturnering i 2. halvsæson.  
- Der spilles om Fynsmesterskab i A- og B-rækker 
- Turneringsudvalget beslutter de nærmere betingelser for ombrydning og 

størrelser i puljer i 2. halvsæson 
 

Spilletid 

- 2 x 25 minutter med 5 min pause 
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C-rækker 

1. halvsæson 

Afvikles med fri til melding  

Der oprettes puljer med indtil 10 hold, som spiller enkeltturnering 

Der foretages ombrydning efter 1. halvsæson. Ved ombrydning fordeles holdende på 
følgende måde:  

2. halvsæson 

- De bedste C-hold rykker op i B-rækken i 2. halvsæson 

- Øvrige hold indgår i nye B- eller C- rækker med puljer på indtil 10 hold, der spiller 
enkeltturnering i 2. halvsæson.  

- Turneringsudvalget beslutter de nærmere betingelser for ombrydning og 
størrelser i puljer i 2. halvsæson 

Spilletid 

- 2 x 25 minutter med 5 min pause 

 

Generelle forhold 

- Højest placerede hold i 1. div. er Fynsmester 

- Turneringsudvalget kan tilbyde hold fra foreninger fra øvrige forbund / regioner at 
deltage i turneringen 
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U-13 

 

A-rækker 

1. halvsæson 

Afvikles med fri til melding  

Der oprettes puljer med indtil 10 hold, som spiller enkeltturnering 

Der foretages ombrydning efter 1. halvsæson. Ved ombrydning fordeles holdende på 
følgende måde:  

2. halvsæson 

- Der oprettes en AA-række for de 6 bedste A-hold, der spiller enkeltturnering i 2. 
halvsæson.  

o Turneringsudvalget kan udvide rækken til mere end 6 hold.  

- Øvrige hold indgår i nye A- eller B- rækker med puljer på indtil 10 hold, der spiller 
enkeltturnering i 2. halvsæson.  

- Der spilles om Fynsmesterskab i alle rækker 

- Turneringsudvalget beslutter ud fra sportslige hensyn de nærmere regler for 
ombrydning til og størrelsen af puljer til 2.  

Spilletid 

- 2 x 25 minutter med 10 min pause 

 

B-rækker 

1. halvsæson 

Afvikles med fri til melding  

Der oprettes puljer med indtil 10 hold, som spiller enkeltturnering 

Der foretages ombrydning efter 1. halvsæson. Ved ombrydning fordeles holdende på 
følgende måde:  

2. halvsæson 

- Hold indgår i nye A-, B, C eller D- rækker med puljer på indtil 10 hold, der spiller 
enkeltturnering i 2. halvsæson.  

- Der spilles om Fynsmesterskab i alle rækker 

- Turneringsudvalget beslutter ud fra sportslige hensyn de nærmere regler for 
ombrydning til og størrelsen af puljer til 2.  

Spilletid 

- 2 x 20 minutter  

 

Generelt 

- Der tilbydes en fælles AA-række med JHF 
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C-rækker 

1. halvsæson 

Afvikles med fri til melding  

Der oprettes puljer med indtil 10 hold, som spiller enkeltturnering 

Der foretages ombrydning efter 1. halvsæson. Ved ombrydning fordeles holdende på 
følgende måde:  

2. halvsæson 

- Alle hold indgår i nye B, C eller D- rækker med puljer på indtil 10 hold, der spiller 
enkeltturnering i 2. halvsæson.  

- Der spilles om Fynsmesterskab i alle rækker 

- Turneringsudvalget beslutter ud fra sportslige hensyn de nærmere regler for 
ombrydning til og størrelsen af puljer til 2.  

Spilletid 

2 x 20 minutter 

 

D-rækker 

1. halvsæson 

Afvikles med fri til melding  

Der oprettes puljer med indtil 10 hold, som spiller enkeltturnering 

Der foretages ombrydning efter 1. halvsæson. Ved ombrydning fordeles holdende på 
følgende måde:  

2. halvsæson 

- Alle hold indgår i nye C eller D- rækker med puljer på indtil 10 hold, der spiller 
enkeltturnering i 2. halvsæson.  

- Der spilles om Fynsmesterskab i alle rækker 

- Turneringsudvalget beslutter ud fra sportslige hensyn de nærmere regler for 
ombrydning til og størrelsen af puljer til 2.  

Spilletid 

2 x 20 minutter 

 

Generelle forhold 

- Turneringsudvalget kan tilbyde hold fra foreninger øvrige forbund / regioner at 
deltage i turneringen 
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U-11 

 

A-rækker 

1. halvsæson 

Afvikles med fri til melding  

Der oprettes puljer med indtil 10 hold, som spiller enkeltturnering 

Der foretages ombrydning efter 1. halvsæson. Ved ombrydning fordeles holdende på 
følgende måde:  

2. halvsæson 

- Der oprettes en AA-række for de 6 bedste A-hold, der spiller dobbeltturnering i 2. 
halvsæson.  

o Turneringsudvalget kan udvide rækken til mere end 6 hold.  

- Øvrige hold indgår i nye A- eller B- rækker med puljer på indtil 10 hold, der spiller 
enkeltturnering i 2. halvsæson.  

- Der kåres ikke rækkevindere eller fynsmester 

- Turneringsudvalget beslutter ud fra sportslige hensyn de nærmere regler for 
ombrydning til og størrelsen af puljer til 2.  

Spilletid 

- 2 x 20 minutter  

 

B-rækker 

1. halvsæson 

Afvikles med fri til melding  

Der oprettes puljer med indtil 10 hold, som spiller enkeltturnering 

Der foretages ombrydning efter 1. halvsæson. Ved ombrydning fordeles holdende på 
følgende måde:  

2. halvsæson 

- Hold indgår i nye A, B eller C-rækker med puljer på indtil 10 hold, der spiller 
enkeltturnering i 2. halvsæson.  

- Der kåres ikke rækkevindere eller fynsmester 

- Turneringsudvalget beslutter ud fra sportslige hensyn de nærmere regler for 
ombrydning til og størrelsen af puljer til 2.  

Spilletid 

- 2 x 20 minutter  
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C-rækker 

1. halvsæson 

Afvikles med fri til melding  

Der oprettes puljer med indtil 10 hold, som spiller enkeltturnering 

Der foretages ombrydning efter 1. halvsæson. Ved ombrydning fordeles holdende på 
følgende måde:  

2. halvsæson 

- Hold indgår i nye B, C eller D-rækker med puljer på indtil 10 hold, der spiller 
enkeltturnering i 2. halvsæson.  

- Der kåres ikke rækkevindere eller fynsmester 

- Turneringsudvalget beslutter ud fra sportslige hensyn de nærmere regler for 
ombrydning til og størrelsen af puljer til 2.  

Spilletid 

- 2 x 20 minutter  

 

D-rækker 

1. halvsæson 

Afvikles med fri til melding  

Der oprettes puljer med indtil 10 hold, som spiller enkeltturnering 

Der foretages ombrydning efter 1. halvsæson. Ved ombrydning fordeles holdende på 
følgende måde:  

2. halvsæson 

- Hold indgår i nye C eller D-rækker med puljer på indtil 10 hold, der spiller 
enkeltturnering i 2. halvsæson.  

- Der kåres ikke rækkevindere eller fynsmester 

- Turneringsudvalget beslutter ud fra sportslige hensyn de nærmere regler for 
ombrydning til og størrelsen af puljer til 2.  

Spilletid 

- 2 x 20 minutter  

 

Generelle forhold 

- Turneringsudvalget kan tilbyde hold fra foreninger øvrige forbund / regioner at 
deltage i turneringen 

- Der tilbydes en fælles AA-række med JHF 

 

-  
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U-9 

 

A-rækker 

1. halvsæson 

Afvikles med fri til melding  

Der oprettes puljer med indtil 10 hold, som spiller enkeltturnering 

Der foretages ombrydning efter 1. halvsæson. Ved ombrydning fordeles holdende på 
følgende måde:  

2. halvsæson 

- Hold indgår i nye A- eller B- rækker med puljer på indtil 10 hold, der spiller 
enkeltturnering i 2. halvsæson.  

- Der kåres ikke pulje- og rækkevindere  

- Turneringsudvalget beslutter ud fra sportslige hensyn de nærmere regler for 
ombrydning til og størrelsen af puljer til 2.  

Spilletid 

- 2 x 20 minutter  

 

B-rækker 

1. halvsæson 

Afvikles med fri til melding  

Der oprettes puljer med indtil 10 hold, som spiller enkeltturnering 

Der foretages ombrydning efter 1. halvsæson. Ved ombrydning fordeles holdende på 
følgende måde:  

2. halvsæson 

- Hold indgår i nye A- eller B- rækker med puljer på indtil 10 hold, der spiller 
enkeltturnering i 2. halvsæson.  

- Der kåres ikke pulje- og rækkevindere  

- Turneringsudvalget beslutter ud fra sportslige hensyn de nærmere regler for 
ombrydning til og størrelsen af puljer til 2.  

Spilletid 

- 2 x 20 minutter  

 

Generelt 

- Kampene afvikles på Kortbane (4+1 spiller og maksimalt 7 spillere pr. kamp) 
- Der indberettes resultater fra kampene, men disse offentliggøres ikke men 

bruges i forbindelse med ombrydning 

- Turneringsudvalget kan tilbyde hold fra foreninger øvrige forbund / regioner at 
deltage i turneringen 

 

 


