
 
Odense, den 22. juni 2022 
 

 
 

TILMELDING TIL KVALIFIKATIONSTURNERING FOR LIGA, 1. DIVISION OG 2 
DIVISION I UNGDOMSRÆKKERNE 

Jydsk Håndbold Forbund og Fyns håndboldforbund har nu åbnet for tilmeldingen til 
kvalifikationsturneringen for kommende sæson. 

Der udskrives kvalifikationsturnering for følgende rækker på både pige og drengesiden: 

• U19 liga 
• U19 – U17 og U15 1. division 
• U19 – U17 og U15 2. division 

TURNERINGSUDVALG OG SEEDNINGSUDVALG 

Turneringsudvalgene har nedsat seedningsudvalg i alle årgange/køn. Udvalgene består af 
trænere/ledere fra Jylland og Fyn med stor viden om de enkelte spillere i de forskellige 
årgange/køn. Det er udvalget opgave at seede alle hold og komme med en indstilling til 
JHF/FHF Turneringsudvalg. Den endelig beslutning om antal hold i rækkerne samt hvilke 
hold, der kvalificerer sig direkte, ligger hos turneringsudvalgene i JHF/FHF. 

KVALIFIKATIONSTURNERING U19 LIGA, U17 1. DIVISION SAMT U15 1. DIVISION 

Turneringsudvalg i JHF/FHF tager beslutning om hvilke hold der kvalificerer sig direkte og 
hvilke hold der skal spille 1. runde kvalifikation om de sidste pladser i rækkerne. 

Hold i U19 liga, der ikke kvalificerer sig til rækken, skal spille kvalifikation til U19 1. division og 
indgår i 2. runde for U19 1. division. 

Hold i U17/U15 1. division, der ikke kvalificerer sig til rækken, skal spille kvalifikation til 
U17/U15 2. division og indgår i 2. runde for U17/U15 2. division. 

 

 

 



 

 

U19 1. DIVISION, U19 2. DIVISION, U17 2. DIVISION SAMT U15 2. DIVISION 

Der spilles 2 runder kvalifikation om pladserne i rækkerne. 

Oversigt og datoer for kvalifikationsspil 
 

  Liga U-19 1. Division 
U-15 

1. Division 
U-17 

1. Division 
U-19 

2. Division U-15, U-
17, U-19 

Lørdag den 
03.09.22 
Søndag den 
04.09.22 

Kval. 1. 
runde 

Kval. 1. 
runde 

Kval. 1. 
runde 

Kval. 1. 
runde   

Lørdag den 
10.09.22 
Søndag den 
11.09.22 

Spiller ikke Spiller ikke Spiller ikke 
Kval. 
2.Runde Kval. 1.runde 

Lørdag den 
17.09.22 
Søndag den 
18.09.22 

        Kval. 2.runde 

  

ANTAL HOLD I RÆKKERNE 

U19 liga 8-14 hold 
U19 1. division 6-18 hold 
U19 2. division 12-18 hold 
U17 1. division  12-18 hold 
U17 2. division 20-25 hold 
U15 1. division   18-24 hold 
U15 2. division   30-36 hold 



 

 
 
PULJER/KAMPPROGRAM 

Puljerne i U19 liga og U17- U15 1. division laves udelukkende ud fra seedninger. Puljerne i 
U19 1. division og 2. division laves således, at der vil være et topseedet hold i hver pulje. 
Resten af holdene placeres i puljerne ud fra geografiske forhold. 

Turneringsudvalget kan ændre i kampprogrammet, hvis der kommer afbud eller udtrækning 
af hold. Dog senest 3 dage før spilletidspunktet. Kampene skal spilles som anført, og der vil 
ikke blive givet tilladelse til foreningsflytninger af disse kampe. 

TILMELDING AF HOLD 

Tilmeldingen til kvalifikationsturneringen skal ske via HåndOffice. Vi anmoder jer om at være 
meget realistiske, når I tilmelder hold til kvalifikationsturneringen. Overvej grundigt om I har 
holdet og spillerne, der passer til jeres tilmelding. Jo bedre I er til at tilmelde, jo færre 
udtrækninger vil der være og dermed også lettere for os at lave en god turnering. 

En forening kan kun tilmelde 1 hold i U19 liga, U17 1. division og U15 1. division. 

SPILLERLISTER OG TRÆNERLISTER 

Ved tilmelding til U19 Liga og U15 – U17 1. divisions kvalifikationsspillet skal foreningen 
indsende "spiller-/træner liste" inkl. ”træner-CV”. Listen skal være indsendt via mail på 
jhf@dhf.dk senest den 04.08.2022 kl. 12.00. Hvis listen ikke er indsendt, så er tilmeldingen 
ikke gyldig. 

TILMELDINGSFRIST 

• 07.08.2022 - U19 Liga, U-19, U17 og U15 1. division 
• 21.08.2022 - U19, U17 og U15 2. division 

 

 

 

 



 

 

 

DELTAGERGEBYR 

Tilmeldingsgebyr: 450 kr. (ens pris for alle rækker). 

Kampgebyr pr hold: Gennemsnitspris pr. række (fra ca. 350 kr. til 500 kr.). 

Nævnte gebyrer vil ved faktura blive opkrævet af forbundet. 
 

DIVERSE INFORMATION 
ALDERSGRÆNSER 

Vær opmærksom på at de spillere som kan deltage i kvalifikationsspillet, er spillere, som skal 
opfylde aldersbetingelserne for turneringen 2022-23. 

• U19 er spillere, der er født i 2003 og 2004 
• U17 er spillere, der er født i 2005 og 2006 
• U15 er spillere, der er født i 2007 og 2008 

  

 SPILLETID 

• U19 liga - 2x25 min (max. 2 kampe pr. dag) 
• U17/U15 1 division - 2x25 min (max. 2 kampe pr. dag) 
• U19 1. division - 2x20 min (max. 2 kampe pr. dag) 
• U19-U17-U15 2. division - 2x20 min (max. 2 kampe pr. dag)                

  

HOLDFÆLLESSKABER 

Anmeldelse af holdfællesskaber skal ske via HåndOffice, senest 5 dage før tilmeldingsfristen. 
Hold kan først tilmeldes når ansøgning om holdfællesskab er godkendt af forbundet. 



 

Opnår et holdfællesskab ikke at kvalificere sig, og derfor ønsker ophævelse af 
holdfællesskabsaftalen, skal en sådan meddelelse sendes skriftligt til Forbundskontoret 
umiddelbart efter kvalifikationsturneringens afslutning (dagen efter). 

OPLØSNING AF HOLDFÆLLESSKAB 

For at få en så korrekt seedning som muligt, får foreningerne mulighed for selv at fordele 
pointene ved opløsning. Det kræver enighed og en indsendt ”formular til frivillig 
pointfordeling” fra alle parter. Hvis foreningerne ikke indsender ”formular til frivillig 
pointfordeling” så fordeles de opnåede point ligeligt mellem de implicerede foreninger. 

SPILUDVIKLING, DISPENSATION OG E-CERTIFIKAT 

I Kvalifikationsturneringen er det ikke tilladt at spille på mere end ét hold. 

Indledningsvis benytter efterskoler spillere på et E-certifikat.  

Dispensation skal søges (og være bevilget) inden deltagelse i kvalifikationsturneringen.  

Er der spørgsmål til ovenstående så kan forbundskontoret i JHF eller FHF hjælpe dig. 

 
 
 
 

 
 
 
Med venlig hilsen 
FYNS HÅNDBOLD FORBUND 
 
   
 


