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Program og praktiske informationer for 
Fyns Håndbold Forbunds 

Beach Handball 2018. 

 

PRAKTISKE INFORMATIONER. 

 

Kampprogram  Findes på Håndbold Info på internettet samt via DHF’s appen Håndbold. 
Altså samme steder som man finder kampe og stillinger m.v. i den 
almindelige turnering. 

Turneringsreglement og propositioner samt spilleregler for FHF’s Beach Handball  

 Findes på FHF’s hjemmeside under Turneringer > Beachhandball > 
Stævner 2018. Vær sikker på at I kender reglerne – så der ikke opstår 
misforståelser.  

Ankomst  Ved ankomst til stævnet skal I henvende jer til stævneledelsen og 
meddele jeres ankomst – og få evt. rettelser til stævnet. 

 

Holdkort  Der skal udfyldes nyt elektronisk holdkort til hver kamp.  
 

• Der må kun benyttes indtil 8 spillere pr. kamp.  

• Har holdet mere end 8 spillere, skal de spillere der IKKE benyttes 
opholde sig på den modsatte side af hvor holdet foretager 
udskiftninger 

• Har man problemer med at få udfyldt holdkort, skal man henvende sig 
til stævnekontoret INDEN KAMPEN. 

• Spillere fra andre klubber påsættes som fiktive spillere. 

• Der kan blive tilskrevet bøde såfremt man ikke udfylder holdkort.  
 
Regler/Spillere Stævnerne afvikles efter FHF’s turneringsreglement og propositioner, 

samt DHF’s spilleregler for Beach Handball. 

 
 
 

 



 
Bemærk at afviklingen af Shoot Out (Solo mod målvogter) er anderledes 
for U-8, U-10 & U-12. Samt at der til FHF’s Beach stævner er 
lempeligere regler for 2 points scoringer. 

   

Pointtavle: Det hold der står nævnt først i kampprogrammet - ”hjemmeholdet” 
-  skal vende pointtavlen.   

 
Kamprapport: Vinderholdet skal indtaste resultatet og delresultater i Håndbold appen 

straks efter kampen. Derudover skal vinderholdet bringe kamprapporten 
til stævnekontoret straks efter kampen 

Spilletøj Alle trøjer skal have numre. Hvis 2 hold har samme farve spilledragt, er 
det sidstnævnte hold, der skal skifte trøjer.   
Derfor: HUSK OVERTRÆKSTRØJER / SKIFTETRØJER.  

Fynsmesterskaber Afvikles søndag den 10. juni i Kerteminde for U-14, U-16 og U-18. 

  Følgende går videre fra de indledende stævner til Fynsmesterskabet: 

 

 

 

 

 

 

Bad / omklædning  Der er ikke særlige omklædnings- og badefaciliteter ved stranden. Se 
bemærkninger sidst i programmet 

  

Afbud  Ved afbud og udeblivelse opkræves gebyr. Dette gælder også ved 
afbud/udeblivelse fra FM, egen vurdering af ”vejret er dårligt” m.v. Ved 
afbud der meddeles FHF mere end 14 dage før stævnet er der et gebyr på 
500,- kr. senere end 14 dage før stævnet, samt ved udeblivelse fra stævne 
såvel enkeltkampe opkræves 1000,- pr. hold. 

 
Alkohol Spillere der deltager i børne- og ungdomsstævnerne (U-8 til U-18) må ikke 

indtage eller være i besiddelse af alkohol. Overtrædelse kan medføre 
bortvisning. Dette gælder også selvom man er fyldt 18 år. 

  
Efterskoler og klubber fra andre distriktsforbund:  

Kan også spille eventuelle Mellem / slutspilskampe samt blive 
stævnevindere, men kan ikke deltage i Fynsmesterskaberne. Dette vil i så 
fald blive det bedst placeret spilleberettigede hold der deltager i FM. 

Evt. spørgsmål Rettes til FHF’s kontor i kontoret åbningstid mandag – torsdag 10-15 tlf. 
6613 4311 eller pr. e-mail fhf@dhf.dk. (Besvares dog kun i kontorets 
åbningstid).  

 

 

Stævne/Hold   U-18D   U-18P   U-16D   U-16P   U-14D   U-14P 

Nyborg       2       2       1       1       2       1 

Assens       1       1       1       1       1       1 

Kerteminde       1       1       2       2       1       2 

mailto:fhf@dhf.dk


 
 

 På stævnedagene kan Stævneledelsen kontaktes: på tlf. 2498 0564. (Vil 
være åben på stævnedagene fra kl. 08) 

  

  
Beliggenhed: Assens:  

Ved campingpladsen/marinaen) 
Næsvej 23, 5610 Assens 

 
Nyborg: 
Fyns Badestrand 
Hjejlevej 101(Efter Nyborg Strand Camping), 5800 Nyborg 

 
Kerteminde: 
Kerteminde Nordstrand / Kerteminde Marina 
Marinavejen 12, 5300 Kerteminde. 
OBS: Ingen parkering på pladser forbeholdt Johannes Larsen Museet. 

 
Parkering: Det henstilles til at anvisninger, love m.v. overholdes, således at 

deltagerne i Beach Handball ikke er til gene for andre og for andre 
deltagere. 

 
 
 
 
 

Med Venlig hilsen 
Fyns Håndbold Forbund 

 
Beach Handball Adhoc udvalget 

 


