
Jydsk Håndbold Forbund Kreds 6

Turneringsafvikling 2022 – 2023

(propositionerne)



Turneringsafvikling for U-15 
A – B - C rækker 

Der er fri tilmelding til U-15 A- B- og C-rækkerne (før ombrydning). 

De hold, der er tilmeldt 2. Division Kval, men ikke kvalificerer sig, overføres 
automatisk til A-rækken i egen kreds 

Antallet af A, B, C puljer bliver fastsat i forhold til antal tilmeldte hold, og 
puljerne dannes fortrinsvis geografisk (evt. ved samarbejde over 
kredsgrænserne)

Der spilles dobbeltturnering både før og efter ombrydningen. 

Ved ombrydning ‘leverer’ Kreds 6 et antal A-hold til 2. div. – afhængigt af 
antal A-puljer (puljevinder + evt. rangliste) 

Puljevinderne I A- og B-rækkerne deltager i Kredsmesterskab. 



Turneringsafvikling for U-17 / U-19 
Øvrige rækker 

• Der er fri tilmelding til A- og B-rækken. 
• Hold, der er tilmeldt 2. Division Kval., men ikke 

kvalificerer sig, overføres automatisk til A-rækken 
• Antallet af puljer bliver fastsat i forhold til holdantallet, 

og puljerne dannes geografisk uden hensyn til 
kredsgrænserne. 

• Der spilles dobbeltturnering både før og efter 
ombrydningen. 

• Ved ombrydningen niveaudeles holdene fra puljerne 
efter de ”almindelige” ombrydnings-regler

• Puljevinderne i A-rækken deltager i JM.



Turneringsafvikling 
U-15 Division 

• Der spilles fuld kval til 2. Division, samt for 
ikke forhåndsudtagede hold til 1. div.

• Ved puljedannelsen i 1. div. seedes der på de 2 
øverste lag

• Ved puljedannelsen i 2. div. fordeles ét seedet 
hold i hver pulje, og resten fordeles geografisk.

• Seedningen laves efter resultater for U-15 i 
den netop afsluttede sæson.



Turneringsafvikling 
U-17 / U-19 Liga og 1. Division

U-17 1. div.: 
• Før ombrydning: 3 1. Div.-puljer á 6 hold 
U-19 Liga: 
• ”Ligeud turnering” 1. Liga pulje med hhv. 14 

drengehold / 13 pigehold 
U-19 1. div:
• Drenge: 3 puljer a’ 6 hold – fuld kval.
• Piger: 2 puljer a’ 6 hold – fuld kval.

• En forening kan kun deltage med ét hold i 
Ligarækken U-19, eller 1. div. U-17



U-17 / U-19 - 2. division

• I 2. div. spilles dobbeltturnering både før og 
efter ombrydningen. 

• Ved ombrydningen niveaudeles holdene fra 
2. divisionspuljerne efter ”almindelige” 
ombrydningsregler. 

• Ved puljedannelsen i 2. div. fordeles ét seedet 
hold i hver pulje, og resten fordeles geografisk.



Jydsk - og Kredsmesterskab 
for ungdomshold

JM for ungdom afvikles i følgende rækker: 

• U-19 Piger og Drenge: 1. og 2. Division, A - rækken 

• U-17 Piger og Drenge: 1. og 2. Division, A - rækken 

• U-15 Piger og Drenge: 1. Div. A og B og 2. Div. 

• U-13 Piger og Drenge AA 

KM for ungdom afvikles i følgende rækker: 

• U-15 Piger og Drenge: A og B-rækkerne

• U-13 Piger og Drenge: A-rækken



Turneringsafvikling 
U-11 AA og U-13 AA 

• Der er fri tilmelding til U-11 AA og U-13 AA 
(efter ombrydningen)

• Tilmeldingen bliver ‘synlig’ (HaandOffice)

• Det er en forudsætning, at holdet har deltaget 
i A-rækken før ombrydning. 

• Puljevinderne i U-13 AA deltager i JM



Seniorrækker – JHF kreds 6

Serie 1 – 2 puljer a’ 6 hold

Serie 2 – 4 puljer a’ 6 hold

Serie 3 – puljeantal ift. antal tilmeldte hold

Der ‘seedes’ ved puljedannelsen i Serie 1

Old girls / old boys – tilmeldes i Serie 3

Opspil fra Serie 1 til Jyllandsserien 

– uge 49 2 kampe (hjemme/ude EC afgørelse)


