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Håndboldreglement FSKBH Håndbold 

Formål og gyldighedsområde  
Formålet er at samle de københavnske firmaklubbers håndboldspillere til idrætslig samvær til gavn 
og glæde for udøverne og deres virksomheder, samt udvikle og fremme håndboldspillet under en 
sådan form og tone, at det virker fremmende for sundhed og trivsel. Reglementet er gældende for 
FSKBH håndboldturneringer.  

1. Turneringsdeltagelse  
1.1 Turneringsform og -inddeling  
 Vinterturneringen udskrives for: Dame Senior, Herre Senior og Mix Senior. Vinterturneringen ud-
skrives i det antal rækker, som anmeldelsernes antal gør det fornødent. Rækkerne kan afvikles 
enten som enkelt-, dobbelt- eller tripleturnering samt kombination heraf. Dommersystemet fast-
sættes af turneringsledelsen. Turneringsledelsen er bemyndiget til at lade evt. efteranmeldte hold 
indtræde i turneringen. Spilletider i rækkerne fastsættes af turneringsledelsen.  

1.2 Flere hold i samme række  
I turneringens øverste række kan en forening højst være repræsenteret med et hold, hvis turnerin-
gen er udskrevet i flere rækker. Deltager en forening med mere end et hold i samme række, be-
tragtes holdet med laveste nummerering som det højst rangerende hold dvs. hold 1 er højere ran-
geret end hold 2. Et 2.hold kan ikke spille om evt. oprykning. 

1.3 Mix-regler  
For mix rækken gælder følgende særlige regler: Der må maksimalt være 3 herrer som markspillere 
på banen ad gangen. Er målvogteren en herre, må han ikke overskride midterlinien. Mål scoret af 
en dame tæller dobbelt. Straffekast skal tages af en dame. Der spilles med en damebold. Det er 
tilladt spillerne på mix hold samme dag at spille på et herre- eller damehold.  

1.4 Betaling for deltagelse  
For deltagelse i turneringen betaler de tilmeldte hold et holdgebyr, der dækker grundomkostninger 
ved afvikling af turneringen, samt en kampafgift pr. kamp til dækning af de kamprelaterede udgif-
ter.  

2. Spillere  
2.1 Deltagerberettigede  
Deltagerberettiget er alle der opfylder Firmaidræts StorKøbenhavns vedtægter § 4, samt opfylder 
kravene om deltagerberettigelse i Firmaidræt StorKøbenhavns turneringer, stævner og arrange-
menter. En spiller kan kun deltage for én klub i turneringen. En spiller må ikke samme dag deltage 
på mere end et hold, idet spillerens første kamp binder. Dog er det tilladt at spille på et mix-hold, 
selv om man samme dag har spillet - eller skal spille - på et herre- eller dame senior hold. Spillerne 
skal være fyldt 16 år på spilledagen.  

2.2 Op- og nedrykning af spillere  
En spiller, der har deltaget i en turneringskamp, kan ikke i samme turnering deltage på et lavere 
rangerende hold, medmindre det hold, på hvilken spilleren sidst har deltaget samme dag spiller, 
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eller i mellemtiden har spillet en turneringskamp, hvor den pågældende spiller ikke deltog. Kampe, 
der er ansat til eller spillet lørdag/søndag, betragtes som spillet samme dag. Hvis en forening delta-
ger med flere hold i samme turnering, skal der til hvert holds første kamp stilles med spillere, der 
ikke tidligere i turneringen har deltaget på andre hold.  

2.3 Spilledragt  
Et holds spillere skal være ensartet påklædt, og bluserne skal være forsynet med spillernumre på 
ryggen. Målvogterens dragt skal tydeligt afvige fra farverne på markspillernes dragter på begge 
hold. Såfremt 2 holds spilledragt har så stor lighed, at det er vanskeligt at skelne de 2 hold fra hin-
anden (dommerens afgørelse), skal det i turneringsprogrammet sidstnævnte hold ændre spille-
dragt. Ændring af en klubs spilledragt kan normalt ikke ske under en løbende turnering, men må 
ske i forbindelse med anmeldelse til en ny turnering.  

2.4 Bortvisning og diskvalifikation  
En spiller, der er bortvist fra en kamp, må ikke benyttes i nogen anden kamp før turneringsledel-
sens afgørelse foreligger. En spiller, der diskvalificeres direkte med rødt kort, må ikke benyttes i 
kampe, der spilles senere samme dag (gælder for kampe i alle rækker). En diskvalificeret spiller kan 
frit benyttes på efterfølgende spilledage, medmindre turneringsledelsen har meddelt, at spilleren 
er idømt karantæne. Karantæne for forseelse i sæsonens turneringskampe kan overføres til føl-
gende turnering. En spiller eller holdofficial, der efter bortvisning eller diskvalifikation er idømt 
karantæne, må hverken benyttes som spiller eller holdofficial i karantæneperioden. Overtrædelse 
heraf medfører forlængelse af karantænen samt en bøde jf. bøde og afgifts oversigt på hjemmesi-
den.  

3. Kampenes afvikling  
3.1 Spilleregler  
Der spilles efter det af Internationalt Håndbold Forbund udgivne spilleregler med Dansk Håndbold 
Forbunds fortolkninger. Begge foreninger skal medbringe reglementeret bold.  

3.2 Flytning af kamp 
Ændring af det fastsatte program for kampenes afvikling kan kun ske med turneringsledelsens tilla-
delse. Flyttebegæring udfyldes og underskrives af begge klubber inden den indsendes til turne-
ringsledelsen. Kampe kan så vidt muligt kun flyttes frem. Flyttebegæringen skal være turneringsle-
delsen i hænde senest 14 dage før det ansatte spilletidspunkt sammen med forslag til ny spilledato. 
Gebyr for flytning af kampen er jf. Bøde og afgifts oversigt på hjemmesiden, og afholdes altid af 
den forening der ønsker flytningen. 

3.3 Holdkort  
Begge hold skal være spilleklare til det fastsatte tidspunkt. Udfyldt holdkort skal afleveres til dom-
meren eller tidtager/sekretær inden kampens begyndelse. Holdkortet skal være læseligt under-
skrevet af en ansvarlig leder. Holdkortet skal på forlangende forevises modparten inden kampens 
start. Holdkortet skal indeholde for- og efternavne på de benyttede spillere. Resultatet af kampen 
påføres holdkortet af tidtager/sekretær eller dommeren. Holdkortet underskrives derefter af 
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dommeren, som fremsender det sammen med turneringslisten senest dagen efter kampen til tur-
neringsledelsen.  

3.4 Dommerens indberetning  
Dommeren skal inden 2 dage efter kampen sende indberetning til turneringsledelsen, såfremt en af 
følgende hændelser er indtruffet: Afbrydelse af kampen, aflysning af kampen, bortvisning eller 
diskvalifikation af en spiller eller en official på eller uden for spillepladsen, udeblivelse af et eller 
begge hold samt nedlagt protest. Dommeren er berettiget til at indberette øvrige væsentlige for-
hold omkring kampens afvikling, som han/hun mener, bør komme til turneringsledelsens kend-
skab.  

3.5 Afbud  
Såfremt en forening ikke ser sig i stand til at stille op til en ansat kamp, skal afbud - for at kunne 
betragtes som rettidigt - være turneringsledelsen og modstanderne i hænde inden kl. 12.00 3 (tre) 
hverdage inkl. lørdag før det fastsatte spilletidspunkt (for søndagskampe om torsdagen). En for-
ening, der melder afbud, vil blive afkrævet gebyr jf. Bøde og afgifts oversigt på hjemmesiden for 
sent afbud betragtes som udeblivelse.   

3.6 Udeblivelse  
Et hold, der udebliver fra mere end 1 turneringskamp, kan hverken vinde rækken/puljen, rykke op 
eller modtage præmier. 
En forening, der udebliver fra en kamp, bliver afkrævet modpartens kampafgift, samt bliver idømt 
en bøde jf. Bøde og afgifts oversigt på hjemmesiden. 

3.7 Udtrækning af hold  
Hvis en forening ser sig nødsaget til at trække et hold ud af turneringen, skal foreningen trække det 
lavest rangerende hold. Udtrækning af et hold fritager ikke foreningen for afholdelse af modpar-
tens kampafgift samt eventuelle bøder jf. Bøde og afgifts oversigt på hjemmesiden. 

4. Afgørelse af placering  
4.1 Pointsystem  
Turneringen spilles efter pointsystem, hvor vunden kamp giver 2 points, uafgjort kamp giver 1 po-
int og tabt kamp giver 0 point.  

4.2 Indbyrdes placering  
Vinder af en række/pulje er det hold, der opnår flest point. Hvis flere hold ved turneringens afslut-
ning står lige i point, afgøres indbyrdes placering af:  

 Opnåede points i samtlige indbyrdes kampe.  

 Målforskellen i samtlige indbyrdes kampe.  

 Målforskellen i holdenes samtlige kampe.  

 Flest mål i samtlige kampe.  

Såfremt der ikke efter disse regler findes en vinder:  
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 Ved turnering: spilles en ny kamp. 

 Ved stævner: spilles 2 x 5 min., hvis stilling stadig er lige afgøres det med straffekastkon-
kurrence med 5 kast til hvert hold. Hvis stilling forsat er lige, tildeles et kast pr. hold indtil der 
foreligger en afgørelse. 

Ved afgørelse af indbyrdes placering jfr. Punkt A-D må ingen hold drage fordel af at have meldt 
afbud til eller være udeblevet fra en ansat kamp. Hvis et hold melder afbud eller udebliver fra 
kamp(e) i en turnering, udelades dets resultater overfor andre hold, såfremt udeblivelsen kan på-
virke målforskellen, hvor denne har betydning for andre holds indbyrdes placering. Hvis et hold 
udgår af en turnering, medregnes ingen af dets spillede kampe ved beregning af point og målfor-
skel.  

4.3 Udelukkelse af turneringen  
Hvis et hold udebliver eller melder afbud for sent 2 gange udelukkes holdet fra resten af turnerin-
gen. Hvis et hold melder rettidigt afbud til mindst 20% af de programsatte kampe udelukkes holdet 
af turneringen. Hold, der udgår eller udelukkes af turneringen, skal betale modpartens kampafgift 
for de ikke spillede kampe. I de sidste 3 spillerunder af turneringen kan et hold ikke udelukkes af 
turneringen. Et hold, der udebliver eller melder afbud til en kamp i de sidste 3 spillerunder, idøm-
mes en ordensbøde jf. Bøde og afgiftsoversigten på hjemmesiden samt modpartens kampafgift. 
Udgåede hold placeres sidst i rækken.  

4.4 Resultat ved afbud/udeblivelse  
Hvis et hold udebliver fra en kamp eller sender afbud, får modparten 2 points og målscoren sættes 
til 5-0 i herre- og dame senior, og til 10-0 i mix senior.   

4.5 Anvendelse af ulovlig spiller  
Ved brug af ulovlig spiller eller urigtige oplysninger om en eller flere spilleres navne, vil turnerings-
ledelsen træffe afgørelse om sanktion jf. § 6.4, såfremt der foreligger protest. 

5. Protester og dispensationer  

5.1 Nedlæggelse af protest  
Protester vedr. banen skal meddeles dommeren før kampen. Mener anføreren for et hold, at 
dommeren under en kamp har gjort urigtig anvendelse af spillereglerne, skal der umiddelbart efter 
kendelsen på selve spillepladsen overfor dommeren nedlægges protest.  

Protester vedr. brug af ulovlig spiller(e) skal først meddeles dommeren dernæst turneringsledelsen 
jr. § 5.2. Protesten skal afgives til dommeren, når forholdet opdages, og inden dommeren fløjter 
kampen af. 

5.2 Indsendelse af protest  
Protester kan kun behandles, hvis de indgivet skriftligt til turneringsledelsen senest 3 dage efter at 
kampen er spillet. Protester skal, for at være gyldige, være ledsaget et depositum jf. Bøde og af-
giftsoversigt på hjemmesiden. Det deponerede beløb tilbagebetales, såfremt protesten tages til 
følge.  
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Andre protester som ikke opdages ifm. afviklingen af en kamp men først senere, skal indberettes 
som foreskrevet i § 5.2 dog med suspension af tidsfristen. En evt. protest skal dog være indberettet 
inden den endelige slutstilling udsendes. 

5.3 Procedure for protester 
En protestafgørelse skal sendes skriftligt til de implicerede parter (alle klubber og eller dommere 
involveret). 

5.4 Dispensationer  
Dispensationer skal ansøges skriftligt til turneringsudvalget, som efterfølgende vil behandle ansøg-
ningen og træffe afgørelse og evt. dispensation.  

6. Turneringens afvikling  
6.1 Turneringsledelsen  
FSKBH’s håndboldudvalg udgør turneringsledelsen. Turneringsledelsen afgør alle spørgsmål vedrø-
rende turneringen. Turneringsledelsen har ret til at ændre spilletidspunkter og spillesteder samt 
træffe afgørelser, der i øvrigt er nødvendige for turneringens gennemførelse.  

6.2 Dommere og tidtagere  
Turneringsledelsen påsætter dommere og pålægger den i turneringsledelsen førstnævnte forening 
pligt til at stille med tidtager. Ledere/spillere, der er påført holdkortet, må ikke benyttes som tidta-
ger, hvilket vil sige, at holdet ved kampens start skal stille med mindst 5 spillere samt en tidtager. 
Sker dette ikke, betragtes holdet som udeblevet uden afbud.  

6.4 Sanktioner  
Overtrædelse af reglementet kan medføre en eller flere af følgende sanktioner:  

 Irettesættelse.  

 Annullering af den spillede kamp og fastsættelse af en ny.  

 Tab af tidligere spillede kampe.  

 Bødestraf.  

 Karantæne som spiller og/eller leder.  

 Udelukkelse af holdet og spillere for indeværende turnering. 

 Udelukkelse af holdet og spillere for indeværende turnering og stævner. 
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