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I denne skrivelse, vil vi forsøge at give et overblik over, hvilke konsekvenser indførsel af ulige årgange vil have for jer 
i den kommende sæson.

Der vil være orientering om følgende: 

• Antal spillere, banestørrelser og resultatformidling

• Ændringer i forhold til turneringsreglement for øvrige rækker 

Det skal præciseres, at skulle der være afvigelser fra denne information og til de endelige reglementer og regler, 
vil det altid være de godkendte reglementer og regler, der vil være gældende.

Indledning



Rækker, årgange og baner



Rækker, årgange og baner

Nuværende sæson Kommende sæson Banestørrelser

U-5 (2013) U-5 (2014) Minibane

U-6 (2012) U-6 (2013) Minibane

U-7 (2011) U-7 (2012) Minibane

U-8 (2010) U-8 (2011) Minibane



Rækker, årgange og baner

Nuværende sæson Kommende sæson Banestørrelser

U-8 U-9 (2010) Kortbane med overligger

U-10 (2009 / 2008) U-11 (2009 / 2008) Sæson 19/20 +20/21 - 40x20 med overligger 

Sæson 21/22 - Kortbane med overligger

U-12 (2007 / 2006) U-13 (2007 / 2006) 40 x 20

U-14 (2005 / 2004) U-15 (2005 / 2004) 40 x 20

U-16 (2003 / 2002) U-17 (2003 / 2002) 40 x 20

U-18 (2001 / 2000 / 

(1999))

U-19 (2001 / 2000) 40 x 20

Senior (1999 - Senior (1999 - 40 x 20

Oldies (D.1989/H.1987) Oldies (D.1986/H.1984) 40 x 20

Oldies Veteran (D.1976/H.1974) 40 x 20



Antal spillere og resultater



Antal spillere og resultater

Rækker Antal spillere Resultater

U-5 3+1 Ingen

U-6 3+1 Ingen

U-7 3+1 Ingen

U-8 3+1 Ingen



Antal spillere og resultater

Rækker Antal spillere Resultater

U-9 4+1 / 7 holdkortspillere Måltavle – ingen offentliggørelse

U-11 5+1 / 9 holdkortspillere Måltavle – Point offentliggøres

U-13 6+1 / 10 holdkortspillere Måltavle – Point og score offentlig

U-15 6+1 / 12 holdkortspillere Måltavle – Point og score offentlig

U-17 6+1 / 12 holdkortspillere Måltavle – Point og score offentlig

U-19 6+1 / 12 holdkortspillere Måltavle – Point og score offentlig

Senior 6+1 / 12 holdkortspillere Måltavle – Point og score offentlig

Oldies 6+1 / 12 holdkortspillere Måltavle – Point og score offentlig

Veteran 6+1 / 12 holdkortspillere Måltavle – Point og score offentlig



Turnerings- eller stævnetilbud



Turnering & Stævner

Række Stævner Løbende turnering

U-5 Mix Ingen tilbud

U-6 Mix Ingen tilbud

U-7 A,B,C drenge / pige + Mix Ingen tilbud

U-8 A,B,C drenge / pige + Mix
Spillestævner i 2. halvsæson (U-8A/U-9)

Ingen tilbud



Turnering & Stævner

Række Stævner Løbende turnering

U-9 A,B,C drenge / pige + Mixrække
Spillestævner i 2. halvsæson (U-8A/U-9)

A række før ombrydning
A+ evt. B række efter ombrydning

U-11 A,B,C drenge / pige + Mixrække AA, A, B, C række

U-13 C drenge / pige AA, A, B, C række

U-15 Ingen tilbud 1. div. ( Evt. med HRØ efter ombrydning) / 

2. div.  A, B, C række

U-17 Ingen tilbud Liga / 1. div. (Fælles med HRØ)  

2. div.  A, B, C række

U-19 Ingen tilbud Liga / 1. div. (Fælles med HRØ)  

2. div.  A, B, C række

Senior Ingen tilbud Som nu

Oldies Ingen tilbud Som nu

Veteran Ingen tilbud Som nu



Boldstørrelser



Boldstørrelser

Række Bold drenge Bold piger

U-5 Street – 42 cm Street – 42 cm

U-6 Street – 42 cm Street – 42 cm

U-7 Street – 47 cm Street – 47 cm

U-8 Street – 47 cm Street – 47 cm



Boldstørrelser

Række Bold drenge Bold piger

U-9 Læder str. 0 Læder str. 0

U-11 Læder str. 0 Læder str. 0

U-13 Læder str. 1 Læder str. 1

U-15 Læder str. 2 med harpiks Læder str. 2 med harpiks

U-17 Læder str. 3 med harpiks Læder str. 2 med harpiks

U-19 Læder str. 3 med harpiks Læder str. 2 med harpiks

Senior, Oldies og Veteran Læder str. 3 med harpiks Læder str. 2 med harpiks



Kortbane



Facts om banen:
• 20 x 25,8 meter

• Alm. Mål
• 1 mål rykkes ind på banen

• Der spilles med overligger

• Ingen krav om 
• Midterlinje

• Staffekastlinje

• 3 meter

• Fuld baglinje

• Dispensation
• Der kan i sæson 19/20 søges 

om dispensation til at spille 
på anden benestørrelse ved 
TU.

Kortbane - Banen



• Bolden gives op ved målfeltet såvel ved scoring som opgiverkast

• Når spillet vender (tabt bold eller mål), skal spillerne fra det angribende hold tilbage mod 
området omkring eget målfelt, før de kan deltage i spillet igen. 

• Helbanepres er ikke tilladt. Det vil dog være tilladt at modtage en returbold efter skud i parade eller på stolper 
uden at være tilbage ved eget målfelt

• Man må gerne samle en ”løs” bold op uden at have været tilbage ved eget felt.

• Man må gerne udføre en forsvarsaktion på vej tilbage mod eget målfelt.

• Der spilles uden udskiftningszone – spillerne må skifte ud på sidelinjen i området fra midt 
på banen og til baglinje ved eget mål i samme side som dommerbordet. Marker 

• Midten af banen skal markeres med kegle el. lign.

• Alle spillere må agere som målmand, og målvogteren skal ikke markeres i form af anden 
trøjefarve

• Der skal altid være en målmand i målfeltet 

• Der må ikke skydes direkte på mål fra målfeltet

Spilles på stor bane, gælder samme regler

Se yderligere i propositioner for øvrige rækker §3.5n

Kortbane - særregler



Turneringsændringer

Særregler for spil på kortbane
(alle øvrige regler som øvrige rækker og kampe jf. turneringsreglementet)



• Bolden gives op ved målfeltet såvel ved scoring som opgiverkast

• Når spillet vender (tabt bold eller mål), skal spillerne fra det angribende hold tilbage mod 
området omkring eget målfelt, før de kan deltage i spillet igen. 

• Helbanepres er ikke tilladt. Det vil dog være tilladt at modtage en returbold efter skud i parade eller på stolper 
uden at være tilbage ved eget målfelt

• Man må gerne samle en ”løs” bold op uden at have været tilbage ved eget felt.

• Man må gerne udføre en forsvarsaktion på vej tilbage mod eget målfelt.

• Der spilles uden udskiftningszone – spillerne må skifte ud på sidelinjen i området fra midt 
på banen og til baglinje ved eget mål i samme side som dommerbordet. Marker 

• Midten af banen skal markeres med kegle el. lign.

• Alle spillere må agere som målmand, og målvogteren skal ikke markeres i form af anden 
trøjefarve

• Der skal altid være en målmand i målfeltet 

• Der må ikke skydes direkte på mål fra målfeltet

• Spilles på stor bane, gælder samme regler

• Se yderligere i propositioner for øvrige rækker §3.5n

Kortbane - regler



Turneringsændringer

Dispensationsregler



Turneringsændringer:
Dispensationer

Regler sæson 2019 / 2020

• I alle årgange kan ansøges om aldersdispensation for max. 3 navngivne 1.-års spillere til at kunne 
benyttes i den umiddelbart yngre aldersgruppe. 

• Spillerne kan bruges på alle hold i den underliggende gruppe

• Dispensationen kan annulleres ved ombrydning mellem 1 og 2 halvsæson
(Ved annullering af dispensationen, vil holdet også i 2. halvsæson være afskåret for at blive rækkevinder og deltage i afsluttende 
mesterskaber)

• Et hold der bruger dispensationsspillere, kan rykke op ved ombrydning efter 1. halvsæson

• Et hold der bruger dispensationsspillere kan ikke blive rækkevinder samt deltage i afsluttende 
kampe / mesterskaber efter 2 halvsæson. (Gælder også, selv om dispensationen er annulleret efter 1. halvsæson)



Dispensationer

Væsentligste ændringer til den kommende sæson

• Der kan søges dispensation til 3 spillere pr. årgang, uanset hvor mange hold foreningen har

• Der kan benyttes op til 3 dispensationsspillere pr. kamp

• Spillerne låses ikke til den årgang dispensationen søges til

• F.eks. kan en U-17 spiller spille egen årgang, U-15 på dispensation samt U-19 via spiludvikling (dog max. 2 kampe per dag)

• Hold med dispensationsspillere, kan rykke op ved ombrydning (efter 1. halvsæson)

• Hold med dispensationsspillere, kan ikke vinde rækken eller deltage i Fynsmesterskab eller 
slutkampe (efter 2. halvsæson)



Turneringsændringer

Spiludvikling - ældre årgang



Turneringsændringer:

Spiludvikling - ældre årgang

Gældende regler fra sæson 2019 / 2020

• Det er tilladt at spille på et hold (også samme dag) i den nærmeste følgende ældre 
årgang, uden at man dermed spærres for deltagelse i egen årgang. 

• Der er ingen begrænsning på antal spillere

• Der er ingen begrænsning i rækkeniveau



Spiludvikling, ældre årgange – Eksempler 

Sæson 2019/2020 – Det er muligt

Alle spillere uanset niveau rykker ”op” i en ældre årgang

• U-17 divisions- og ligaspillere må frit spille på U-19 hold (uanset niveau)
• U-17 ligaspiller kan spille U-19 A-række

• U-19 liga- og divisionsspillere må frit rykke op og spille senior (uanset niveau)
• U-19 Ligaspiller må spille 2 + 3. div., Fynsserie, serie 1, serie 2 m.v..

• Oprykningerne gælder også piger på drengehold
• Bemærk! – regler vedr. piger på drengehold skal overholdes



Turneringsændringer

Spiludvikling – egen årgang



Turneringsændringer:

Spiludvikling – egen årgang

Gældende regler fra sæson 2019 / 2020

• Det er tilladt at spille på 2 hold (også samme dag) i samme årgang. 

• Det er tilladt at benytte max. 3 spillere fra samme årgang pr. kamp.



Spiludvikling, egen årgang – facts

Sæson 2019/2020 – det er muligt

Alle spillere uanset niveau, må spille to kampe samme dag i egen årgang

• U-17 divisions- og ligaspillere, må frit spille på lavere rangerende hold
• U-17 ligaspiller, må spille U-17 A-række ect.

• U-19 2. div. spillere, må frit spille på et U-19 A-rækkehold samme dag

• Man må kun rykke et hold ad gangen

• Op til tre spillere fra 1. hold til 2. hold

• Op til tre spillere fra 2. hold til 3. hold

• Op til tre spillere fra 3. hold til 2. hold

• Man må ikke rykke fra 1 til 3 hold eller fra 3 hold til 1 hold.

• Reglen gælder også piger på drengehold til og med U-17 (Næstøverste række)

• Husk generelle regler for piger på drengehold

Der må maksimalt benyttes 3 spillere pr. kamp med spiludvikling

Spilleren må maksimalt spille to kampe per dag.



Turneringsmæssige ændringer

Rene hold i første runde



Turneringsmæssige ændringer

Rene hold i første runde

Reglen om rene hold i første runde slettes

• Man må spille 1 turneringskamp på flere hold
• Op- og nedrykningsregler skal overholdes



Turneringsmæssige ændringer

2/3 reglen



Turneringsmæssige ændringer

2/3 reglen afskaffes

Spillere kan frit rykke til underliggende hold hele sæsonen, såfremt de er spillet fri jf. 
gældende regler

• Det vil være muligt at spille spillere fri til underliggende hold uanset antallet af 
kampe, de har spillet på det højest rangerende hold

• Gælder alle rækker fra 2. div. senior og lavere



Turneringsmæssige ændringer

Anmeldt ulovligt hold



Turneringsmæssige ændringer

Anmeldt ulovligt hold

Det vil for hold i alle rækker og aldersgrupper være muligt at gennemføre en 

kamp med spillere, der ikke i kampen er spilleberettiget i kampen. Holdet vil 

blive taberdømt i kampen.

Følgende spillere kan benyttes jf. reglen

• Spillere fra nærmest ældre årgang

• Spillere fra de to nærmest yngre årgange

• Benyttes anmeldt ulovligt hold i divisionsrækkerne for senior, vil dette 

teknisk set tælle som afbud til kampen.

• Benyttes anmeldt ulovligt hold i lokale FHF rækker, vil det IKKE tælle som 

afbud til kampen.



Turneringsmæssige ændringer

Øvrige ændringer



Turneringsmæssige ændringer

Veteran

Indførsel af ny årgang
• Herre Veteran – 45 år
• Dame Veteran  – 43 år

Oldies

Ændring i aldersgrænser
• Old Boys – 35 år
• Old Girls  – 33 år


