
                                                                                              
 

 

Hermed indkaldes til årsmøde i Håndboldudvalget, Firmaidræt StorKøbenhavn 
  

3. april 2017 

Mandag den 22. maj 2017 kl. 18.00 
 Valbyhallens cafeteria 
Julius Andersensvej 3 
2450 København SV 

 

  

 Dagsorden: 
1. Valg af dirigent  

2. Valg af referent og stemmetællere 

3. Beretning fra udvalget 

4. Indkomne forslag (se nedenfor)  

 
a. Udvalget stiller forslag om ændring af håndbold reglementet . 

 Se bilag A 

 
5. Orientering af regnskab og budget 

6. Valg af udvalgsmedlemmer, for en 2-årig periode: 

a. Formand Lea Lassen (ønsker genvalg) 

b. Udvalgsmedlem Bjarne Olsen (ønsker genvalg) 

7. Afslutning, herunder uddeling af pokal til vinder af turneringen. 

 

Forslag, der ønskes behandlet på årsmødet , skal være formanden i hænde  
senest tirsdag d. 8. maj 2017 på e-mail: frk_lassen@hotmail.com  
 

 
Efter mødet vil der være spisning - pris pr. deltager er 80kr. (opkræves via kvartalsopkrævning)  
Tilmelding til spisning skal ske senest 11.maj 2017  til frk_lassen@hotmail.com.  
Tilmeldte til maden, som udebliver, vil blive opkrævet 160kr. pr. tilmeldte person. 

 
 
 
Med venlig hilsen 
FSKBH Håndboldudvalget 
Afdelingsformand  
Lea Lassen 
 



                                                                                              
 
 

Bilag A 

Ændring af håndbold reglementets §1.3, 2.1 samt 2.2. 
Ændringer markeret med rød 

 

1.3. Mix-regler  
For mix rækken gælder følgende særlige regler: Der må maksimalt være 4 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.  

2.1 Deltagerberettigede  
Deltagerberettiget er alle der opfylder Firmaidræts StorKøbenhavns vedtægter § 4, samt 
opfylder kravene om deltagerberettigelse i Firmaidræt StorKøbenhavns turneringer, stævner 
og arrangementer. En spiller kan kun deltage for én klub i turneringen. En herrespiller må 
ikke samme dag deltage på mere end et hold, idet herrespillerens 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 herrespiller, der har deltaget i en turneringskamp, kan ikke i samme turnering deltage på 
et lavere rangerende hold, medmindre det hold, på hvilken herrespilleren sidst har deltaget 
samme dag spiller eller i mellemtiden har spillet en turneringskamp, hvor den pågældende 
herrespiller ikke deltog. Kampe, der er ansat til eller spillet lørdag/søndag, betragtes som 
spillet samme dag. Hvis en forening deltager 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.  

 


