Invitation

Beach Handball 2019
Senior og ungdom

Søndag d. 26. maj
U-13 Pige A&B + U-13 Drenge B
Torsdag d. 30. maj
Senior bredde
(Kristi himmelfart)
Lørdag d. 1. juni
U-17/U-19 A-række + Oldies
Søndag d. 2. juni
U-11 Pige A&B og U-11 Drenge A&B
Onsdag d. 5. juni
U-17 Div. + U-19 Div.
(Grundlovsdag)
Lørdag d. 8. juni
U-15 A-række
Søndag d. 9. juni
U-9 Pige og Drenge
Mandag d. 10. juni
U-15 Div. + U-13 Drenge A
Alle ovennævnte stævner spilles på Beachbanerne i Skæring.

Lørdag d. 25. maj afholder DHF Senior DM
kvalifikationsstævne i Skæring

Beach Handball Cup 2019
JHF – Kreds 5 har igen den store fornøjelse at tilbyde foreninger at
deltage i Beach Handball stævner i 2019. Stævnerne udbydes i de
nye årgange for den kommende sæson.
Vi har som noget nyt valgt at tilbyde en U-9 række. Se nærmere om
opdeling i info om de enkelte stævnedage. Er du i tvivl så kontakt Lars
Møller.
Igen i 2019 har vi begrænset plads til de enkelte stævner. Status er:
Række
U-9
U-11
U-13

Maks antal hold
40
40
40

U-15 Div.
U-15 A
U-17
U-19
Seniormotion
Oldies

40
40
20
20
40
20

Maks. Antal hold pr. forening
3 pigehold & 3 drengehold
3 pigehold & 3 drengehold
4 pigehold & 4 drengehold
Maks 3 hold pr. række
3 pigehold & 3 drengehold
3 pigehold & 3 drengehold
Ingen begrænsning
Ingen begrænsning
Ingen begrænsning
Ingen begrænsning

Det er muligt at sætte hold på venteliste, hvis man har flere hold end
tilladt.
Det er ikke muligt at bruge dispensationsspillere.
Vi håber igen i år på stor opbakning til vores stævner.
Mvh.
Beachudvalget i JHF – Kreds 5

Beach Handball Cup 2019
Søndag d. 26. maj for U-13 pige A&B + U-13 drenge B
Definition på B-række:
I denne sammenhæng er det alle U-13 hold, der ikke forventer at skulle spille U-13 A i sæson
19/20. Der kan og vil ikke blive foretaget nogen form for kontrol af denne opdeling, men vi
forventer at alle vil leve op til tanker om fair play.

Der spilles i følgende rækker:

Drenge U-13 B (årg. 06-07)
Piger U-13 A&B (årg. 06-07)

Spilletiden er 2x10 minutter. Holdet består af op til 8 spillere, hvoraf 4 er på banen af gangen
(3 markspillere og 1 målmand). De vigtigste regler i Beach Handball vil blive udsendt med
kampprogram.
Der er præmie til vinderen af hver række (maks. 8 spillere og en træner)

Der er plads til 40 hold i alt. Hver forening kan denne dag maks. tilmelde
tre hold pr. række.
Tilmeldingsgebyr:

500,- kroner pr. hold, der opkræves af JHF - Kreds 5

Ved afbud senere end 4 dage før stævnet pålægges foreningen desuden et gebyr på 400,kroner. Ved udeblivelse uden afbud er gebyret på 600,- kroner

Tilmelding efter ”først til mølle” via blanket på

www.jhfkreds5.dk

Beach Handball Cup 2019
Torsdag d. 30. maj Senior bredde
Definition på rækker:
Senior bredde består i denne sammenhæng af hold, der spiller 3. division eller lavere.
Sammensatte højskolehold etc. har også mulighed for at deltage

Der spilles i følgende rækker:

Senior bredde (årg. 1999 og ældre)

Spilletiden er 2x10 minutter. Holdet består af op til 8 spillere, hvoraf 4 er på banen af gangen
(3 markspillere og 1 målmand). De vigtigste regler i Beach Handball vil blive udsendt med
kampprogram.
Der er præmie til vinderen af hver række (maks. 8 spillere og en træner)
Holdene tilmeldes under klubnavn, men kan denne dag også have et følgenavn.
Hvor holdene tidligere kun måtte stille med maksimalt fem spillere fra andre klubber, bliver der
nu større fleksibilitet. Fremover siger reglerne blot, at mindst en spiller på hvert hold skal have
certifikat i klubben, resten kan komme fra andre klubber. Denne regel gælder kun for senior
og oldies.

Der er plads til 40 hold i alt.
Tilmeldingsgebyr:

500,- kroner pr. hold, der opkræves af JHF - Kreds 5

Ved afbud senere end 4 dage før stævnet pålægges foreningen desuden et gebyr på 400,kroner. Ved udeblivelse uden afbud er gebyret på 600,- kroner

Tilmelding efter ”først til mølle” via blanket på

www.jhfkreds5.dk

Beach Handball Cup 2019
Lørdag d. 1. juni for Oldies DM kval
Der spilles i følgende rækker:

Oldies DM kval herre (årg. 85 & ældre)
Oldies DM kval damer (årg. 87 & ældre)

Spilletiden er 2x10 minutter. Holdet består af op til 8 spillere, hvoraf 4 er på banen af gangen
(3 markspillere og 1 målmand). De vigtigste regler i Beach Handball vil blive udsendt med
kampprogram.
Der er præmie til vinderen af hver række (maks. 8 spillere og en træner)
Holdene tilmeldes under klubnavn, men kan denne dag også have et følgenavn. For senior
og oldies gælder, at mindst en spiller på hvert hold skal have certifikat i klubben.
Hvor holdene tidligere kun måtte stille med maksimalt fem spillere fra andre klubber, bliver der
nu større fleksibilitet. Fremover siger reglerne blot, at mindst en spiller på hvert hold skal have
certifikat i klubben, resten kan komme fra andre klubber. Denne regel gælder kun for senior
og oldies.

Der er plads til 20 hold i alt.
Tilmeldingsgebyr:

500,- kroner pr. hold, der opkræves af JHF - Kreds 5

Ved afbud senere end 4 dage før stævnet pålægges foreningen desuden et gebyr på 400,kroner. Ved udeblivelse uden afbud er gebyret på 600,- kroner.
Dette stævne fungerer som kvalifikationsstævne til DM, der afvikles lørdag d. 15. juni i Dalum.
Det bedst placerede hold fra kreds 5 i hver af de to rækker er kvalificeret til DM.

Tilmelding efter ”først til mølle” via blanket på

www.jhfkreds5.dk

Beach Handball Cup 2019
Lørdag d. 1. juni U-17 & U-19 A-række
Definition på rækker:
Ungdom U-17 & U-19 A-række er hold der ikke skal deltage i 1. division til den kommende
sæson

Der spilles i følgende rækker:

Drenge & Pige U17 A-række (årg. 02-03)
Drenge & Pige U19 A-række (årg. 99-01)

Spilletiden er 2x10 minutter. Holdet består af op til 8 spillere, hvoraf 4 er på banen af gangen
(3 markspillere og 1 målmand). De vigtigste regler i Beach Handball vil blive udsendt med
kampprogram.
Der er præmie til vinderen af hver række (maks. 8 spillere og en træner)
Holdene tilmeldes under klubnavn, men kan denne dag også have et følgenavn. Det er tilladt
at bruge op til 3 spillere, der ikke har spilletilladelse i den pågældende klub.

Der er plads til 40 hold i alt.
Tilmeldingsgebyr:

500,- kroner pr. hold, der opkræves af JHF - Kreds 5

Ved afbud senere end 4 dage før stævnet pålægges foreningen desuden et gebyr på 400,kroner. Ved udeblivelse uden afbud er gebyret på 600,- kroner

Tilmelding efter ”først til mølle” via blanket på

www.jhfkreds5.dk

Beach Handball Cup 2019
Søndag d. 2. juni for U-11 Pige A&B og Drenge A&B
Definition på B-række:
I denne sammenhæng er det alle U-11 hold, der ikke forventer at skulle spille U-11 A i sæson
19/20. Der kan og vil ikke blive foretaget nogen form for kontrol af denne opdeling, men vi
forventer at alle vil leve op til tanker om fair play.
Der spilles i følgende rækker:

Drenge U-11 (årg. 08-09)
Pige U-11 (årg. 08-09)

Spilletiden er 2x10 minutter. Holdet består af op til 8 spillere, hvoraf 4 er på banen af gangen
(3 markspillere og 1 målmand). De vigtigste regler i Beach Handball vil blive udsendt med
kampprogram.
Der er præmie til vinderen af hver række (maks. 8 spillere og en træner)

Der er plads til 40 hold i alt. Hver forening kan denne dag maks. tilmelde
tre hold pr. række.
Tilmeldingsgebyr:

500,- kroner pr. hold, der opkræves af JHF - Kreds 5

Ved afbud senere end 4 dage før stævnet pålægges foreningen desuden et gebyr på 400,kroner. Ved udeblivelse uden afbud er gebyret på 600,- kroner

Tilmelding efter ”først til mølle” via blanket på

www.jhfkreds5.dk

Beach Handball Cup 2019
Onsdag d. 5. juni for U-17 & U-19 Division
OBS. Grundlovsdag – Kampe starter over middag

Der spilles i følgende rækker:

U-17 drenge & piger (årg. 02-03)
U-19 drenge & piger (årg. 00-01)

Spilletiden er 2x10 minutter. Holdet består af op til 8 spillere, hvoraf 4 er på banen af gangen
(3 markspillere og 1 målmand). De vigtigste regler i Beach Handball vil blive udsendt med
kampprogram.
Der er præmie til vinderen af hver række (maks. 8 spillere og en træner)
Holdene tilmeldes under klubnavn, men må gerne have et følgenavn. Dette vil indgå i
programmet.
Der kan ikke laves specielle holdfællesskaber til Beach Handball turneringerne.
Holdfællesskabshold, der i den indeværende indendørssæson var anmeldt til den indendørs
turnering, kan deltage i Beach Handball turneringerne. Ungdomshold må kun bestå af spillere
fra egen klub.

Der er plads til 40 hold i alt.
Tilmeldingsgebyr:

500,- kroner pr. hold, der opkræves af JHF - Kreds 5

Ved afbud senere end 4 dage før stævnet pålægges foreningen desuden et gebyr på 400,kroner. Ved udeblivelse uden afbud er gebyret på 600,- kroner.
Dette stævne fungerer som kvalifikationsstævne til det uofficielle DM, der afvikles søndag d.
16. juni i Dalum. Det bedst placerede hold fra kreds 5 i hver af de fire rækker er
kvalificeret til DM.

Tilmelding efter ”først til mølle” via blanket på

www.jhfkreds5.dk

Beach Handball Cup 2019
Lørdag d. 8. juni for U-15 A-Række
Definition på A-række:
I denne sammenhæng er det alle U-15 hold, der ikke forventer at skulle spille U-15 division i
sæson 19/20. Der kan og vil ikke blive foretaget nogen form for kontrol af denne opdeling,
men vi forventer at alle vil leve op til tanker om fair play.

Der spilles i følgende række:

Drenge & Pige U15 A-række (årg. 04-05)

Spilletiden er 2x10 minutter. Holdet består af op til 8 spillere, hvoraf 4 er på banen af gangen
(3 markspillere og 1 målmand). De vigtigste regler i Beach Handball vil blive udsendt med
kampprogram.
Der er præmie til vinderen af hver række (maks. 8 spillere og en træner)

Der er plads til 40 hold i alt. Hver forening kan denne dag maks. tilmelde
tre hold.
Tilmeldingsgebyr:
500,- kroner pr. hold, der opkræves af JHF - Kreds 5
Ved afbud senere end 4 dage før stævnet pålægges foreningen desuden et gebyr på 400,kroner. Ved udeblivelse uden afbud er gebyret på 600,- kroner

Tilmelding efter ”først til mølle” via blanket på

www.jhfkreds5.dk

Beach Handball Cup 2019
Søndag d. 9. juni for U-9 Pige og Drenge
Der spilles i følgende rækker:

Drenge U-9 (årg. 2010)
Pige U-9 (årg. 2010)

Spilletiden er 2x10 minutter. Holdet består af op til 8 spillere, hvoraf 4 er på banen af gangen
(3 markspillere og 1 målmand). De vigtigste regler i Beach Handball vil blive udsendt med
kampprogram.
Der er præmie til vinderen af hver række (maks. 8 spillere og en træner)

Der er plads til 40 hold i alt. Hver forening kan denne dag maks. tilmelde
tre hold pr. række.
Tilmeldingsgebyr:

500,- kroner pr. hold, der opkræves af JHF - Kreds 5

Ved afbud senere end 4 dage før stævnet pålægges foreningen desuden et gebyr på 400,kroner. Ved udeblivelse uden afbud er gebyret på 600,- kroner

Tilmelding efter ”først til mølle” via blanket på

www.jhfkreds5.dk

Beach Handball Cup 2019
Mandag d. 10. juni for U-15 Div.-Række
Definition på Div.-række:
I denne sammenhæng er det alle U-15 hold, der forventer at skulle spille U-15
divisionsrækken i sæson 19/20

Der spilles i følgende rækker:

U-15 Div.-række (årg. 04-05)

Spilletiden er 2x10 minutter. Holdet består af op til 8 spillere, hvoraf 4 er på banen af gangen
(3 markspillere og 1 målmand). De vigtigste regler i Beach Handball vil blive udsendt med
kampprogram.
Der er præmie til vinderen af hver række (maks. 8 spillere og en træner)

Der er plads til 40 hold i alt. Hver forening kan denne dag maks. tilmelde
tre hold pr. række.
Tilmeldingsgebyr:

500,- kroner pr. hold, der opkræves af JHF - Kreds 5

Ved afbud senere end 4 dage før stævnet pålægges foreningen desuden et gebyr på 400,kroner. Ved udeblivelse uden afbud er gebyret på 600,- kroner.

Tilmelding efter ”først til mølle” via blanket på

www.jhfkreds5.dk

Beach Handball Cup 2019
Mandag d. 10. juni for U-13 drenge A
Definition på A-række:
I denne sammenhæng er det alle U-13 hold, der forventer at skulle spille U-13 A-rækken i
sæson 19/20

Der spilles i følgende rækker:

Drenge U-13 A (årg. 06-07)

Spilletiden er 2x10 minutter. Holdet består af op til 8 spillere, hvoraf 4 er på banen af gangen
(3 markspillere og 1 målmand). De vigtigste regler i Beach Handball vil blive udsendt med
kampprogram.
Der er præmie til vinderen af hver række (maks. 8 spillere og en træner)

Der er plads til 40 hold i alt. Hver forening kan denne dag maks. tilmelde
tre hold pr. række.
Tilmeldingsgebyr:

500,- kroner pr. hold, der opkræves af JHF - Kreds 5

Ved afbud senere end 4 dage før stævnet pålægges foreningen desuden et gebyr på 400,kroner. Ved udeblivelse uden afbud er gebyret på 600,- kroner

Tilmelding efter ”først til mølle” via blanket på

www.jhfkreds5.dk

Sodavand 0,5L
Klidevand 0,5L
Saftevand
Kaffe
Te

20,10,10,10,10,-

Slush ice

lille
10,mellem 14,stor
18,Chokolade div.
10,Corny big
10,Frugt
5,Frisko is

Sandwich Kylling / Bacon
Toast skinke / ost
Fransk hotdog
Pasta salat
Hjemmelavet Burger
(hvis vejret er til grill)

35,20,20,35,45,-

DM DHF BEACH
HANDBALL TOUR
2019
Afholdes i Dalum
Lørdag den 15. juni - Senior og oldies
Søndag d. 16. juni - Ungdom

Se information på

Flere oplysninger om Beach Handball
På www.dhf.dk under punktet “Børn, Ungdom og
Motion” kan man finde siden om Beach Handball.
Her står mange nyttige oplysninger om Beach Handball.
Bl.a. facts, regler samt en landsdækkende oversigt over
beachstævner i alle landets kredse.
Oversigten opdateres løbende, efterhånden som de
lokale forbund melder stævnerne ind.
Spørgsmål rettes til:
Lars Møller
Mobil: 21 631 651
Mail: lm.jhf@dhf.dk

Beach Handball 2019
Senior og ungdom

Skæring Beachbaner
26. maj – 10. juni 2019

WWW.JHFKREDS5.DK

