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Velkommen til sæsonen 2019/2020 

 
 
Med udsendelsen af dette hæfte byder vi velkommen til en ny sæson 
med børnehåndbold i JHF - Kreds 5. 
 
Vi sætter sæsonen i gang med afvikling af opstartsmøde tirsdag d. 24. 
september i  
Mødelokale 23, Atletion, Stadionallé 70, 2. sal. 8000 Aarhus C 
Men husk, at vi sæsonen igennem står til rådighed, hvis der er 
spørgsmål.  
 
Ud fra de haltider vi har til rådighed, har vi lavet en stævneplan, der 
findes i dette hæfte sammen med retningslinjer for regler etc. i de 
enkelte grupper. Vi fortsætter vores fokus på totalhåndbold som spillet 
for minispillere (U-8 spillere).  
 
Tilmelding til Børne og Ungeudvalgets stævner sker via en formular på 
vores hjemmeside (se bagsiden).  
 
Husk at sidste frist for stævner skal overholdes. Vi er nødsaget til at 
være konsekvente omkring dette punkt, da de udmeldte datoer er vigtige 
i forhold til den administration, der skal sikre at i får jeres program til 
tiden.  
 
I forhold til tidligere, er der kommet ny formular til tilmelding af hold, da 
det tidligere blanketsystem bliver udfaset. Den nye formular ligger dog 
stadig på hjemmesiden www.jhfkreds5.dk.  
 
 
God sæson til jer alle 
 
Børne- og Ungeudvalget i JHF - Kreds 5 

http://www.jhfkreds5.dk/
http://www.jhfkreds5.dk/
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Regler for totalhåndbold i sæsonen 2019/2020: 
 

Gældende for  
 

• Alle kampe i U-8 (årgang 2011)  

• Alle kampe i U-7 (årgang 2012) 

• Valgfrit for kampe i U-6 (årgang 2013) – se næste side for kommentar 

• Ikke for kampe i U-5 (årgang 2014) – se næste side for kommentar 
 

Totalhåndbold er et spil for U-8 og yngre, der lægger vægt på "du må" regler i stedet for "du 
må ikke" regler. For eksempel  
 

- Du må score mål  
- Du må spille de andre  
- Du må dække op uden for frikast-linjen.  
 
Det er hensigten at hjælpe børnene med at kunne spille et hurtigt spil, hvor de selv får lov til 
at tænke og handle, bliver udfordret til at kunne se ting i sammenhænge og opleve at mange 
ting er i spil samtidig. 
 
Vigtigt! 
Totalhåndbold sætter meget store krav til at kampens vejleder blander sig i kampen og 
sikrer at alle deltagende spillere får en god oplevelse.  
 
Banestørrelse:  Særlig banestørrelse (ca. 13 x 20 meter) 
 
Mål størrelse:  Særlig mål størrelse (1,60 x 2.40 meter) 
 
Boldstørrelse og type:  I U-8 spilles der med Trio Soft bolden str. 0 (omkreds 47 cm.) 
 I U-7, U-6 og U-5 spilles med streethåndbold. 
 Hvis to hold er enige om at spille med en anden bold er det helt ok 

men ved uenighed gælder ovennævnte. 
 
Antal spillere:  4 spillere hvoraf 1 er målvogter, målvogteren må gerne gå med i 

angrebet. Det anbefales at der kun medtages 5 spillere pr. hold. Der 
må maksimalt deltage 6 spillere pr. kamp.  

  
Målvogteren: Målvogteren skal ikke have særlig kendetegn (spilleren kan bære 

almindelig spilledragt). Alle må i princippet løbe retur til eget mål og 
indtage målvogterrollen (dog kun en af gangen). 

  
 Der må først afsluttes på mål, når bolden krydser midten af banen 

og befinder sig på modstanderens banehalvdel. 
 
Opdækningszone: Der spilles med fri opdækningszone, som i normal håndbold. Dog 

skal et hold når de har afsluttet et angreb eller mistet bolden tilbage 
og røre egen målfeltlinje før de må begynde at generobre bolden. 
En returbold fra redning eller stolper kan dog samles op af begge 
hold. 
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Tekniske fejl: Reglerne vedr. tekniske fejl (skridt, driblinger etc.) skal vurderes 
under hensyntagen til børnenes udvikling. 

Fysisk kontakt: Skal begrænses til det mindst mulige og er et ansvar for såvel 
vejleder som trænere. I spillet ude på banen er indført en 
”intimsfære” på 1 meter fra den boldbesiddende spiller 

 
Udskiftning: Der er fri udskiftning under hele kampen, holdene skifter ud på hver 

sin banehalvdel. 
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Kommentar vedr. kampe for de enkelte miniårgange 
 

U-8 (årgang 2011): 
Som nævnt er alle kampe med regelsæt for totalhåndbold. Ved tilmelding oplyses om 
holdet er ”øvede, letøvede eller uøvede”. Denne betegnelse er vejledende og Børne- og 
Ungeudvalget forbeholder sig ret til at flytte lidt på holdene for at få stævnet til at hænge 
sammen. 
 

 
U-7 (årgang 2012): 
Alle kampe i U-7 spilles med regler for totalhåndbold. Ved tilmelding oplyses om holdet 
er ”øvede, letøvede eller uøvede”. Denne betegnelse er vejledende og Børne- og 
Ungeudvalget forbeholder sig ret til at flytte lidt på holdene for at få stævnet til at hænge 
sammen. 

 
 
U-6 (årgang 2013): 
Alle kampe i U-6 spilles med regler for totalhåndbold. Ved tilmelding skal oplyses om 
holdet er ”øvede eller uøvede”. 

 
 
U-5 (årgang 2014): 
Holdene i denne gruppe spiller alle med miniregler med begrænset opdækningszone. 
 
 
 

Definition Begrænset opdækningszone: 
I U-5 hvor denne definition optræder, er der tale om at helt nye spillere har mulighed for 
at spille med de gamle miniregler, hvor opdækning kun er tilladt i området fra målcirklen 
til frikastlinjen. Når bolden er mistet skal spillerne straks bevæge sig tilbage til dette 
område og dække op i denne zone. 
 

Opfordring! 
Vi opfordrer til at klubberne så vidt som muligt opdeler deres spillere med rene drenge og 
pigehold. Mixhold må forvente at de primært møder andre mixhold eller drengehold. 
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Stævner  for U-8 og yngre i 2019/2020 
 

Der spilles i følgende grupper  

• U-8 Født 2011 eller senere 

• U-7 Født 2012 eller senere 

• U-6 Født 2013 eller senere 

• U-5 Født 2014 eller senere 
(Vigtig information om regelsæt findes på side 4 - 6) 
 

Spilletiden pr. kamp er 17 minutter.  
Et tilmeldt hold forventes at være i hallen omkring to timer. 
 

Tilmeldingsfristen på 17 dage før stævnets afvikling skal overholdes og kan kun 
ske via formular fra www.jhfkreds5.dk (Onsdag inden kl. 23.59). Torsdag 16 dage 
inden stævnet vil der blive sendt en deltagerliste ud til alle implicerede 
kontaktpersoner. Der vil være mulighed for eftertilmelding frem til fredag kl. 09.00, 
15 dage inden stævnet. Tilmelding via mail accepteres ikke. 
 

Afbud til stævnet skal meddeles kv.jhf@dhf.dk senest tirsdag før afvikling.  
 
Deltagelse pålægges et holdgebyr på 60 kr. der opkræves til foreningen. 
Ved udeblivelse eller afbud senere end ovennævnte tidsfrist får klubben en 
bøde på 600,- kroner. 
 

PLANLAGTE MINISTÆVNER I 2019/2020: 
 

Lørdag d. 26. oktober Stjærhallen 09.00-18.00 

Lørdag d. 9. november Rønbæk Idrætscenter 09.00-18.00 

Lørdag d. 23. november Mårslethallen 09.00-18.00 

Lørdag d. 07. december Spektrum Odder  09.00-17.00 

Lørdag d. 18. januar Hørning Idrætscenter  09.00-18.00 

Lørdag d. 01. februar Midtpunktet, Skødstrup 09.00-18.00 

Lørdag d. 22. februar Stavtruphallen og Hasselagerhallen 09.00-18.00 

Lørdag d. 7. marts Skæringhallen 09.00-18.00 

Lørdag d. 28. marts Hammel Idrætscenter  09.00-18.00 

 
 

http://www.jhfkreds5.dk/
http://www.jhfkreds5.dk/
mailto:kv.jhf@dhf.dk
mailto:kv.jhf@dhf.dk
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U-9 begynder stævner 2019/2020 
 

Stævner der tilbydes som overgang fra minihåndbold til spil på Kortbane. Der 
spilles med ”spilleregler for U-9 håndbold”, hvilket vil sige kamp på Kortbane med 
4 markspillere og en målmand pr. hold på banen. Der må max være 7 spillere 
med på holdet. 
 
Deltagere er letøvede og uøvede spillere i alderen 8-9 år (årgang 2010). 
Herudover kan de ældste minispillere (årg. 2011) bruge stævnerne til hjælp for 
overgangen til Kortbane. 
 
Tilmeldingsfristen på 17 dage før stævnets afvikling skal overholdes og kan kun 
ske via formular fra www.jhfkreds5.dk (Onsdag inden kl. 23.59). Torsdag 16 dage 
inden stævnet vil der blive sendt en deltagerliste ud til alle implicerede 
kontaktpersoner. Der vil være mulighed for eftertilmelding frem til fredag kl. 09.00, 
15 dage inden stævnet. Tilmelding via mail accepteres ikke. 
 
Afbud til stævnet skal meddeles kv.jhf@dhf.dk senest tirsdag før afvikling.  
 
Deltagelse pålægges et holdgebyr på 100 kr. der opkræves til foreningen. 
Ved udeblivelse eller afbud senere end ovennævnte tidsfrist får klubben en 
bøde på 600,- kroner. 
 

PLANLAGTE U-9 BEGYNDER STÆVNER I 2019/2020: 
 

Lørdag d. 26. okt. Bakkegårdshallen 09.00-17.30 

Lørdag d. 9. nov. Hammel Idrætscenter  09.00-15.00 

Lørdag d. 23. nov. Skæringhallen 09.00-18.00 

Lørdag d. 07. dec. Spektrum Odder  09.00-17.00 

Lørdag d. 18. jan. Hasselagerhallen  09.00-18.00 

Lørdag d. 01. feb. Houhallen  09.00-18.00 

Lørdag d. 22. feb. Vibyhallen 10.00-18.00 

Lørdag d. 7. mar. Stjærhallen  09.00-18.00 

Lørdag d. 28. mar. Skæringhallen 09.00-18.00 

 
  
 

http://www.jhfkreds5.dk/
http://www.jhfkreds5.dk/
mailto:kv.jhf@dhf.dk
mailto:kv.jhf@dhf.dk
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U-11 og U-13 stævner 2019/2020 
 
Deltagere er letøvede og uøvede spillere i alderen 10-13 år  
(U-11 årgang 2008-2009 og U-13 årgang 2006-2007). 
Stævnerne for disse årgange skal ses som et tilbud til uøvede og 
letøvede/nystartede spillere, som et supplement til den almindelige turnering. 
Stævner udbydes på Kortbane, og der spilles derfor efter reglerne for Kortbane, 
hvilket vil sige 5 markspillere og en målmand pr. hold på banen. Der må max være 
9 spillere med på holdet. 
 
Tilmeldingsfristen på 17 dage før stævnets afvikling skal overholdes og kan kun 
ske via blanket fra www.jhfkreds5.dk (Onsdag inden kl. 23.59). Torsdag 16 dage 
inden stævnet vil der blive sendt en deltagerliste ud til alle implicerede 
kontaktpersoner. Der vil være mulighed for eftertilmelding frem til fredag kl. 09.00, 
15 dage inden stævnet. Tilmelding via mail accepteres ikke. 
 
Afbud til stævnet skal meddeles kv.jhf@dhf.dk senest tirsdag før afvikling.  
 
Deltagelse pålægges et holdgebyr på 100 kr. der opkræves til foreningen.  
Ved udeblivelse eller afbud senere end ovennævnte tidsfrist får klubben en 
bøde på 600,- kroner. 
 

PLANLAGTE U-11 og U-13 BEGYNDER STÆVNER 
2019/2020: 

 

Lørdag d. 26. okt. Bakkegårdshallen 09.00-17.30 

Lørdag d. 9. nov. Hammel Idrætscenter  09.00-15.00 

Lørdag d. 23. nov. Skæringhallen 09.00-18.00 

Lørdag d. 07. dec. Spektrum Odder  09.00-17.00 

Lørdag d. 18. jan. Hasselagerhallen  09.00-18.00 

Lørdag d. 01. feb. Houhallen  09.00-18.00 

Lørdag d. 22. feb. Vibyhallen 10.00-18.00 

Lørdag d. 7. mar. Stjærhallen  09.00-18.00 

Lørdag d. 28. mar. Skæringhallen 09.00-18.00 

 

 

http://www.jhfkreds5.dk/
http://www.jhfkreds5.dk/
mailto:kv.jhf@dhf.dk
mailto:kv.jhf@dhf.dk
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Info til arrangørforeninger 
 

De mange stævner afvikles ved at Børne og Ungeudvalget udbyder og arrangerer 
stævnerne, mens der til hvert stævne er en lokal ”værtsforening”, der påtager sig 
opgaven med at gøre hallen klar og aflevere den igen samt andre praktiske 
opgaver.  
 
Det er helt afgørende, at de lokale foreninger laver denne indsats. For at sikre 
kendskab til opgaven, er her info om de opgaver der følger med når man er 
”hjemmehold” til et BU stævne. 
 
 

Ministævner for U-8 og yngre 
 
• Hallen er låst op 30 min. før første kamp 

• Sørge for at der er åbent i cafeteria 

• Dommerbord gøres klar 

• Printe kopier af stævnelisterne, som hænges op i hallen og ved dommerbord 

• Målene til minibanerne sættes op 

• Banerne markeres med nummer  

• Printe scorekort 

• Finde hjælpere til at passe dommerbord 

• Overtrækstrøjerne er fundet frem og placeret ved dommerbordet  

• Resultaterne noteres på stævnelisterne  

• Når stævnet er slut, sendes resultaterne til kv.jhf@dhf.dk  

• Hvis der er nogle hold, der er i tvivl om noget, skal de kunne spørge og få hjælp 

 
Stævner for U-9, U-11 & U-13 

 
• Hallen åbner 30 min. før første kamp 

• Overliggere er klar til målene 

• Kortbanen er sat op og eventuelt bagnet kørt frem. 

• Dommerbord er kørt frem og gjort klar til kamptid på 25 min. 

• Overtræksveste er fundet frem 

• Cafeteria er åbent  

• Sørg for at der bliver hængt stævneliste op i hallen samt ved dommer bord 

• Have en stævneansvarlig, som kan se til at stævnet forløber ok 

• Send resultaterne til kv.jhf@dhf.dk efter stævnet 
 

mailto:kv.jhf@dhf.dk
mailto:kv.jhf@dhf.dk
mailto:kv.jhf@dhf.dk
mailto:kv.jhf@dhf.dk
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Info til deltagende hold 
 

U-8 og yngre stævner 
 
Førstnævnte hold har ansvaret for at vejlede/dømme kampen. 
 
Uret sættes i gang på det tidspunkt, som fremgår af stævneplanen, også i tilfælde af at holdene 
ikke er klar, så ”starter” kampen. 
 
I tilfælde af samme farve spillebluse, er det sidstnævnte hold, der skal have veste på. 
 
Vejlederen finder ud af med de to hold, hvilket niveau der skal dømmes efter. Er der stor forskel 
på holdene, er det vejlederen, som har ansvaret for at begge hold får en god oplevelse ud af 
kampen. 
 
Vejlederen afleverer scorekort til tidtagerbordet, som skriver resultatet på listen. 
 
 

U-9, U-11 og U-13 stævner 
 
Førstnævnte hold har ansvaret for at vejlede/dømme kampen. Sidstnævnte hold har ansvaret 
for at passe dommerbord. 
 
I tilfælde af samme farve spillebluse, er det sidstnævnte hold, der skal have veste på. 
 
U-9 holdene spiller efter reglerne for Kortbane. Der spilles med 4 markspillere og 1 målvogter 
på banen af gangen. Der må max være 7 spillere med på holdet. 
 
U-11 og U-13 holdene spiller efter reglerne for Kortbane. Der spilles med 5 markspillere og 1 
målvogter på banen af gangen. Der må max være 9 spillere med på holdet. 
 
Trænere og ledere fra begge hold har et ansvar for, at alle spillere har mulighed for at få en god 
oplevelse, og hvor det kræves, skal der være plads til at se lempeligt på fx regler om tekniske 
fejl som skridt, dobbeltdribling etc. 
 
Kamptid for alle er på 1 x 25 min. – der er afsat 5 min. imellem kampene. 
 
Resultatet skrives på stævnelisten. 
 
Ved dette stævne er det ikke afgørende hvor mange point man får, men hvor meget de enkelte 
spillere lærer igennem sæsonen. 
 
Husk at fortælle til forældrene, at de gerne må støtte og bakke op om holdene på en fair måde. 
Man må gerne komme med positive tilråb til sin spiller. Vi ønsker ingen negative tilråb til 
vejlederen, og sker det, bør det omgående påtales. 
 
Fortæl derfor jeres forældregruppe, hvad formålet med disse begynderstævner er. Ofte er det 
uvidenhed, som giver de dårlig oplevelser.  
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Kontaktmuligheder og tilmeldingsfrister 
 
Børne og Ungeudvalget består i 2019/2020 af: 
 
Solveigh Blushøj 
Tlf.: 28 10 71 20 
Mail: solveigh@webspeed.dk 

 
Kasper Vinther 
Tlf.: 29 27 49 83 
Mail: kv.jhf@dhf.dk 

 
Lars Møller  
Tlf.: 21 63 16 51 
Mail: lm.jhf@dhf.dk  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tilmelding til alle stævner skal foretages via kredsens hjemmeside: 
 

www.jhfkreds5.dk 
 

Senest 17 dage før stævnet afvikles 
(Onsdag inden kl. 24.00) 

mailto:solveigh@webspeed.dk
mailto:solveigh@webspeed.dk
mailto:kv.jhf@dhf.dk
mailto:kv.jhf@dhf.dk
mailto:lm.jhf@dhf.dk
mailto:lm.jhf@dhf.dk
http://www.jhfkreds5.dk/
http://www.jhfkreds5.dk/

