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Odense, den 21. marts 2018 
 
 

 
 

 
 
Fynsmesterskaberne bliver afviklet i Bogensehallerne lørdag den 14. april. 
Stor tak til Bogense Håndbold for at påtage sig arrangørforpligtigelserne. 
 

Bogensehallerne lørdag den 14. april 2018 - Hal 1 
Kampnr Tidspunkt Række Kamp Hjemmehold Udehold 

666640 10:00 U-12 Pige B  Finale Vinder af pulje 2 Vinder af pulje 1 

666794 10:55 Serie 3 Herrer Puljespil Vinder af pulje 1 Vinder af pulje 2 

666797 11:55 U-14 Pige B  Finale Vinder af pulje 2 Vinder af pulje 1 

666795 12:50 Serie 3 Herrer Puljespil Vinder af pulje 2 Vinder af pulje 3 

666799 13:50 Serie 4 Damer Finale Vinder af pulje 2 Vinder af pulje 1 

666796 14:45 Serie 3 Herrer Puljespil Vinder af pulje 3 Vinder af pulje 1 

666800 15:55 Serie 2 Herrer Finale Vinder af pulje 1 Vinder af pulje 2 

Bogensehallerne lørdag den 14. april 2018 - Hal 2 
Kampnr Tidspunkt Række Kamp Hjemmehold Udehold 

666803 10:15 U-14 Drenge B  Finale Vinder af pulje1 Vinder af pulje 2 

666804 11:10 Serie 3 Damer Puljespil Vinder af pulje 1 Vinder af pulje 2 

666807 12:10 Serie 2 Damer Puljespil Vinder af pulje 1 Vinder af pulje 2 

666805 13:10 Serie 3 Damer Puljespil Vinder af pulje 2 Vinder af pulje 3 

666808 14:10 Serie 2 Damer Puljespil Vinder af pulje 2 Vinder af pulje 3 

666806 15:10 Serie 3 Damer Puljespil Vinder af pulje 3 Vinder af pulje 1 

666809 16:20 Serie 2 Damer Puljespil Vinder af pulje 3 Vinder af pulje 1 
Programmet er vejledende og først endeligt den 9.april kl. 18. 

 

Finaler og semifinaler afvikles efter Cup Regler. 
Hvis stillingen efter endt spilletid er lige, skal der spilles omkamp(e). 
DHF’s turneringsreglement for øvrige rækker, paragraf 10.16  

Hvis en kamp, efter at være endt uafgjort, skal forlænges, for at der kan findes en 
vinder, skal der efter en pause trækkes lod om banehalvdel og opgiverkast. 
Ved kampe på mindst 2x20 min. er pausen 5 min., og omkampens længde er 2x5 
min. med 1 min. pause mellem halvlegene. 
Ved øvrige kampe er pausen 3 min., og omkampens længde er 2x3 min. med 1 
min. pause mellem halvlegene. 
Hvis forlængelsen ender uafgjort, spilles efter en pause af samme længde en ny 
forlængelse efter samme retningslinjer. 
Ender denne anden forlængelse uafgjort, fortsættes med straffekast iht. stk. 10.17. 

 
Øvrige kampe. 
Afvikles i puljespil. 
 



 
DHF’s turneringsreglement for øvrige rækker 10.10: 

Hvis flere hold ved en turneringsafslutning står lige i points, afgøres deres 
placeringsrækkefølge af: 
1) Opnåede point i indbyrdes kampe. 
2) Måldifferencen i indbyrdes kampe. 
3) Flest scorede mål i indbyrdes kampe. 
4) Måldifferencen i samtlige kampe. 
5) Flest scorede mål i samtlige kampe. 
6) Omkamp/e. 
Hvis placeringsrækkefølgen ikke er endelig afgjort efter pkt. 2, glider allerede 
placerede hold ud før fortsættelse, og udregningen fortsætter derefter med pkt. 3 
osv. 
 

Ændring / Afbud. 
Ovennævnte kampe kan ikke flyttes, dog kan programmet ændres ved afbud. Derfor er ovennævnte 
kampprogram kun vejledende frem til den 9. april kl. 18 hvor endeligt program offentliggøres. 
Udeblivelse/afbud vil medføre gebyr, jf. FHF’s bøde og gebyrliste.  (Kr. 500/1.000)  
 

Dommere. 
FHF påsætter dommere til alle kampe. 
 

Udebane. 
Sidstnævnte hold er udehold. (forpligtiget til skift ved ens trøjefarve) 
 

Hvilke hold kan deltage. 
Alle vindere af de implicerede puljer der ikke har oprykningsforbud eller forbud mod at blive puljevinder jf. 
DHF’s turneringsreglement 9.4. I så fald videregives pladsen til det efterfølgende højest placerede hold. 
Bemærk at hold med Aldersdispensation jf. DHF’s turneringsreglement for øvrige rækker godt kan blive 
Fynsmestre 
 

Hvilke spillere kan deltage. 
Spillere der ved sidste spillerunde er spilleberettiget på pågældende hold. OBS: Evt. karantæner er 
gældende i Fynsmesterskaberne. Husk at 2/3 reglen også gælder for ungdomshold.  
 
Og derudover…. 

• Arrangørklub stiller med dommerbordsvagter.   

• Der skal udfyldes holdkort til hver kamp.  

• Fynsmesterskaberne gennemføres jf. DHF’s turneringsreglement for øvrige rækker og 
propositioner.   

 
Fra mandag den 9. april kl. 18. vil det endeligt program med holdnavne være tilgængeligt på Håndbold 
Info og appen. Ændringer af tidspunkter kan forekomme pga. evt. afbud.  
 
Med venlig hilsen 
FYNS HÅNDBOLD FORBUND  
 
Turneringsudvalget 


