
 
 
 

Side 1 

Råd og vejledning om afvikling af FSKBH’s håndboldturnering 2016-2017 

Afbud til kampe 
For at et afbud skal betragtes som rettidigt, skal både modstanderholdet og turneringsledelsen være underrettet inden 
kl. 12.00 tre (3) hverdage før spilledagen dvs. om torsdagen, da alle kampe spilles om søndagen. Afbud skal ske til 
turneringsledelsen via mail eller via på hjemmesiden www.fskbh.dk/haandbold, samt telefonisk til enten kontoret på tlf. 
33 22 44 44 mellem kl. 11.00 – 15.00 eller til turneringsledelsen. 

Bold 
Begge hold skal medbringe mindst en reglementeret bold til kamp. 
 

Bortvisning 
En spiller, der er bortvist må ikke benyttes i nogen kamp før turneringsledelsens afgørelse foreligger, idet bortvisning 
altid betyder karantæne i mindst en spilledag. 
 
 
Bøde- og afgiftsoversigt Bødebeløb 
• Benyttelse af karantæneramt spiller eller holdofficial  Bøde på 400 kr. 
• Rettidigt afbud til kampen (senest torsdag kl. 12.00) Modstanders & egen kampafgift  
• Udeblivelse uden afbud eller for sent afbud Bøde på 400 kr. + modstanders & egen kampafgift  
• Udeblivelse uden eller afbud til slutspil Bøde på 600 kr. + modstanders & egen kampafgift  

(Gældende pr. kamp) 
• Rettidigt afbud til kampen (senest torsdag kl. 12.00)  Bøde på 400 kr. + modstanders & egen kampafgift  

i de sidste 3 spillerunder    
• Udelukkelse af hold eller udtrækning af hold fra turneringen   Modstanders & egen kampafgift for resterende kampe 
• Ikke mødt med mindst 5 spillere samt en tidtager Bøde på 400 kr. + modstanders & egen kampafgift 
• Flytning af kamp Afgift 500 kr. af ansøger 
• Brug af harpiks eller andre afsmittelige klæbemidler Bøde på 750 kr. 

hvor hallen ikke tillader anvendelse  
 

  

Deltagerberettigelse 
Om spillernes deltageberettigelse henvises til FSKBH´s Håndboldreglement  
Det skal bemærkes, at en spiller på samme spilledag kun må deltage på et hold, dog er det tilladt samme dag at spille 
både på et mixhold og et dame- eller herrehold. 
 
En spiller, der diskvalificeres direkte med rødt kort eller bortvises, må ikke benyttes i kampe, der spilles senere 
samme spilledag (gælder for kampe i alle rækker), hvorimod en diskvalificeret spiller frit kan benyttes på efterfølgende 
spilledage, medmindre turneringsledelsen har meddelt., at spilleren har karantæne. 
 

Dommere 
Turneringsledelsen påsætter dommer(e) til kampene. Møder der ikke dommer(e) til kampen, har den i 
turneringsplanen førstnævnte klub pligt til at udpege dommer(e) til kampen. 
 

Flytning af kampe 
Ansøgning om flytning af kampe kan kun i meget begrænset omfang imødekommes. Ansøgning om flytning af en 
kamp skal indgives skriftligt til turneringsledelsen (Bjarne Olsen) senest 14 dage før det programsatte spilletidspunkt, 
og ansøgningen skal være bekræftet af modstanderholdet. 
Ved flytning opkræves flyttegebyr af den ansøgende forening på kr. 500,00 
 

Harpiks eller andre afsmittelige klæbemidler 
Det er nu tilladt at benytte afsmittelige klæbemidler. Det er dog kun de godkendte, der er på vandbasis. 
I visse haller er det dog stadig forbudt. 

http://www.fskbh.dk/haandbold


 
 
 

Side 2 

Holdkort 
Alle hold skal udfylde holdkortet inden kampen begynder. 

Mix-regler 
Kampe i mix-rækkerne spilles efter de almindelige håndboldregler, men med følgende tilføjelser: 

1) Der må maksimalt være 3 herrer som markspillere på banen ad gangen. 
2) Er målvogteren en herrespiller, må han ikke overtræde midterlinjen. 
3) Mål scoret af en dame tæller dobbelt. 
4) Straffekast skal tages af en damespiller. 
5) Der spilles med en damebold. 

Hvis en kamp i mix-rækkerne vindes uden kamp, tildeles det vindende hold en målscore på 10 – 0. 
 

Op- og nedrykning af hold 
Sammensætning af rækkerne for sæsonen sker ud fra placeringen i foregående sæson samt under hensyntagen til 
tilmelding af hold. 
 

Op- og nedrykning af spillere 
For klubber, der deltager med flere hold i turneringen, henvises til reglementets bestemmelser om op - og nedrykning 
af spillere. 
 

Pointlighed 
Ved pointlighed mellem to eller flere hold gælder følgende regler for placeringen: 

1) Opnåede points i samtlige indbyrdes kampe. 
2) Målforskellen i samtlige indbyrdes kampe. 
3) Målforskellen i samtlige kampe. 
4) Flest mål i samtlige kampe. 
5) Ny kamp  

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

Protester 
Mener anføreren for et hold, at dommeren under en kamp har anvendt spillereglerne forkert, skal anføreren 
umiddelbart efter kendelsen overfor dommeren nedlægge protest. For at protesten kan behandles, skal den 
efterfølgende – og senest 4 dage efter kampens afvikling – indsendes skriftligt til turneringsledelsen af holdledereden 
bilagt et depositum på 100,00 kr. Dette depositum tilbagebetales, hvis protesten tages til følge. 
 

Rygnumre 
Rygnumre er obligatoriske i alle rækker. 
 

Spilledragt 
Den i programmet sidstnævnte klub skifter trøje i tilfælde af ens spilledragt. Det henstilles endvidere til holdlederne at 
sørge for, at spillerne er ensartet på klædt – herunder at der skal være rygnumre på trøjerne. Det gælder i samtlige 
rækker og gælder også for eventuel overtræksbluse. 

 

Spilletid og dommersystem 
I sæsonen 2016/2017 er spilletiden og dommersystemet fastsat til følgende: 
 
1. Division Mix (1DM) 2 X 30 minutter 2 dommere  
2. Division Mix (2DM) 2 X 25 minutter 2 dommere  
 



 
 
 

Side 3 

Udelukkelse af hold 
Et hold, der er udeblevet eller har meldt afbud for sent 2 gange, udelukkes fra resten af turneringen.  
Et hold, der har meldt rettidigt afbud til mindst 20 % af de programsatte kampe, udelukkes fra resten af turneringen. Et 
hold, der udgår eller udelukkes af turneringen, skal betale egen samt modpartens kampafgift for de ikke spillede 
kampe.  Udelukkelse af et hold kan dog ikke ske i de sidste 3 spillerunder. 
  
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  

Udskiftningsspillere 
Det er tilladt at benytte udskiftningsspillere i alle rækker i henhold til Dansk Firmaidræts regler 

Slutspil 
Turneringen 2016/2017 afsluttes med en slutspils dag.  
 

Øvrige håndboldarrangementer i sæsonen 2016/2017 
Du kan læse mere om øvrige håndboldarrangementer på vore hjemmesider: www.fskbh.dk/haandbold. 
 
 

Tidtager/sekretær og deres opgaver 
Til varetagelse af tidtager- og sekretæropgaven stiller den i programmet førstnævnte klub med mindst en person. 
Ledere/spillere, der er påført holdkortet, må ikke benyttes som tidtager/sekretær. Tidtager- og sekretæropgaven er:  
• at kontrollere, at begge hold udfylder holdkort inden kampens start, 
• at være tidtager også for udvisninger, 
• at føre måltavlen, 
• at anføre kampens resultat på turneringsliste og holdkort, 
• at sørge for, at dommerne underskriver holdkortet efter kampen, 
• og i dagens sidste kamp at sørge for, at enten dommer eller tidtager/sekretær sender turneringsliste og holdkort til 

turneringsledelsen.. 
 

 

Henvendelse til håndboldudvalget 
Alle henvendelser til udvalget skal ske fra holdlederen 

 

http://www.fskbh.dk/haandbold
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