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§ 7.11 – holdfællesskaber (NY)

Holdfællesskaber U - 1 3 til U - 1 9 – ikke 1. holdet. NY Holdfællesskaber 
består af op til 4 foreninger, med henblik på at lade de pågældende 
foreningers spillere indenfor U - 1 3 til U - 1 9 danne nedenstående: 

7.11 a. Et eller flere fælles hold (dog ikke 1.hold) for de i holdfællesskabet 
deltagende foreninger (max. 4 foreninger) og aldersgrupper. 

b. En forening kan kun indgå i et holdfællesskab. Intentionen med disse 
holdfællesskaber er at give mulighed for dannelse af holdfællesskaber for 
andre hold end foreningens 1.hold i aldersgruppen, således at spillere, der 

ikke umiddelbart har mulighed for at deltage på 1.holdet , kan indgå i et 
lavere rangerende hold i et holdfællesskab i samme aldersgruppe – særligt 

hvis den enkelte forening ikke har spillere nok til et selvstændigt hold i 
aldersgruppen. 

c. Et holdfællesskabs hold kan ikke kvalificere sig til at spille samme eller 
højere end 1. holdene i et af foreningerne i holdfællesskabet. 
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§ 7.11 – holdfællesskaber (NY - fortsat)

7.12 Alle spillere, der er spilleberettigede for en i et holdfællesskab deltagende forenings 
hold i den pågældende aldersgruppe, vil under overholdelse af aldersbestemmelser m.v. 

være spilleberettiget for holdene i holdfællesskabet, men ved mulig op - eller nedrykning af 
spillere til hold, for hvilke der ikke består holdfællesskab, er de alene spilleberettigede for 

den af foreningerne, hvori de er medlem og har erhvervet spilleberettigelse. 
7.13 De på et holdfællesskabs hold deltagende spillere forbliver medlemmer af deres 

oprindelige forening, og nye medlemmer må indmelde sig i en af dettes foreninger og bliver 
spilleberettiget for denne forening. 

7.14 Dannelsen af et holdfællesskab med oplysning om antallet af deltagende fælleshold i 
den pågældende gruppe i en kommende turnering, skal meddeles det 

turneringsudskrivende forbund senest samtidig med anmeldelsesfristens udløb via 
elektronisk ansøgning i HåndOffice. Anmeldelse af et holdfællesskab er kun gældende for 

den efterfølgende sæson. 
7.15 Samtidig med anmeldelsen af et holdfællesskab, skal der foreligge en meddelelse om, 

at der er valgt eller udpeget en ansvarlig leder for holdfællesskabet. Foreningerne i 
holdfællesskabet skal skriftligt have erklæret sig indforstået med at hæfte solidarisk for 

omkostningerne ved holdfællesskabets deltagelse i turneringen. En af de i holdfællesskabet 
deltagende foreninger skal være ansvarlig og adressehavende for holdfællesskabet. 



Jydsk Håndbold Forbund Kreds 6
Det vigtige

• Holdfællesskaber fra U15 og nedefter

• Vi har dialogværktøjer

• Holdfællesskab på et hold, i stedet for 
på alle hold


