
PROPOSITIONER 
FOR KVALIFIKATIONSSPILLET 2018/19 

(U-14 / U-16 / U-18 1. og 2. division) 
 

SEEDNING 
Alle foreninger der tilmelder sig kvalifikationsturneringen vil blive seedet med 
udgangspunkt i tidligere resultater. 
 
DIREKTE KVALIFIKATION U-14 - U-16 og U-18 
Som udgangspunkt deltager ALLE tilmeldte hold i kvalifikationsspillet. Viser det sig, at det vil 
være hensigtsmæssigt at lade nogle af de topseedede hold kvalificere sig direkte til 1. 
division eller 2. division, f.eks. ved få antal tilmeldte hold, så kan Turneringsudvalget beslutte 
det.  
En spiller, der har deltaget i kvalifikationsstævner, og efterfølgende flytter til en anden 
forenings 1. eller 2. divisionshold, vil være omfattet af en karenstid på 30 dage plus de to 
derpå følgende kampe i løbende turnering for hold, spilleren skal deltage på.  
En kvalifikationsturnerings deltagende spiller er låst i de 2 første kampe i forhold til at spille 
på et forhåndsudtaget hold. Samme fremgangsmåde er gældende ved benyttelse af spillere i 
nærmeste ældre årgang. 
Trækkes holdet efter deltagelse i kvalifikationsstævnet, gælder stk. 5.14 for skift til anden 
forening. 
 
U-16/U-18: 
De tilmeldte hold vil få tildelt seedningspoint efter  
- Sidste års placering i årgangen (tæller 25%) 
- Sidste års placering i underliggende årgang (tæller 25%) 
- Forrige års placering i underliggende årgang (tæller 50%) 
 
U-14: 
De tilmeldte hold vil få tildelt seedningspoint efter  
- Sidste års placering i årgangen (tæller 100%) 
 
Der nedsættes seedningsudvalg for hver kategori (6 i alt) som vil bestå at trænere, 
ledere m.v. på et fagligt højt niveau, og som har stor indsigt i den konkrete årgang. 
Dette udvalg vil, med ovennævnte seedningspoint som hjælpeværktøj, lave en seed-
ning med udgangspunkt i et holds spiller- og trænermateriale m.v.  
 
Den tildelte seedning benyttes ved puljedannelsen. Såfremt man ikke kvalificerer sig i 
første forsøg, så bibeholdes seedningen i 2. runde. Såfremt man kommer fra 1. 
divisions kvalifikationsspillet, og skal deltage for 3. gang (2. divisions 2. runde), så 
bortfalder ens seedning helt. 
 
EFTERFØLGENDE FORENINGSFLYTNING: 
Såfremt en spiller, efter at have deltaget i kvalifikationsturneringen, flytter til en anden 
forening, så vil pågældende være omfattet af en spærring i de to første kampe i den 
kommende turnering (udover 30 dags reglen).  
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PLACERINGSRÆKKEFØLGE: 
Hvis flere hold står lige i points, afgøres deres placeringsrækkefølge således: 
 

1. Opnåede points i indbyrdes kampe. 
2. Måldifferencen i indbyrdes kampe. 
3. Flest scorede mål i indbyrdes kampe. 
4. Måldifferencen i samtlige kampe i puljen. 
5. Flest scorede mål i samtlige kampe i puljen. 
6. Omkamp/e  

 
Se fortolkningerne i Turneringsreglementet (http://www.jhf-forbund.dk)  
OMKAMPE ELLER FORLÆNGELSER AF DISSE 
Omkampe skal afvikles i et igangværende stævne, hvorfor ingen af de deltagende 
hold må forlade stævnet, før puljen er afgjort med hensyn til placeringsrækkefølge. 
Omkampe skal altid afvikles umiddelbart efter stævnets næst spillede kamp. 
 
Omkampe afvikles i henhold til turneringsreglementets stk. 10.16 således:  
 
2 x 5 minutter (1 minuts pause mellem halvlegene). 
 
Hvis den første omkamp ender uafgjort, skal der efter ny pause på 5 min. foretages 
ny lodtrækning om banehalvdel og opgiverkast spilles en forlængelse på 2 x 5 min. (1 
minuts pause mellem halvlegene). 
 
Hvis denne forlængelse heller ikke bringer nogen vinder, skal kampen afgøres ved 
straffekastkonkurrence i henhold til turneringsreglement stk. 10.17. 
 
 
BEDSTE 2´ERE, 3´ERE OG RESERVEHOLD 
Bedste 2´ere, 3´ere og reserveholds indbyrdes placering udregnes altid kun ved op-
nåede resultater mod højere placerede hold. 
 
 
SPILLERDELTAGELSE 
Der må deltage indtil 12 spillere på hvert hold pr. kamp.  
Hver kamp regnes for en ny kamp, hvorfor der ikke er nogen begrænsning i antallet af 
spillere. 
 
A-CERTIFIKAT, E-CERTIFIKAT OG ”SPILUDVIKLING”  
I Kvalifikationsturneringen er det ikke tilladt at spille på mere end ét hold. 
 
Efterskoleelever spiller på et E-certifikat. Hvis en spiller deltager på hold i U-14 
1.division eller U-16/U-18 1. division før ombrydning/Liga efter ombrydning, bliver 
spilleren ”låst” til denne forenings hold efterfølgende, og må ikke deltage på hold i den 
anden forenings regi. 
 
ANVENDELSE AF KLÆBEMIDLER 
I kvalifikationsturneringen er anvendelse af klæbemidler tilladt på FINGRE og HÅND-
FLADER. Påføring er kun tilladt i eget udskiftningsområde. 
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SPILLETRØJER 
Er to foreningers spilledragt ens eller så ens, at det efter dommerens skøn vil være 
vanskeligt at skelne dem fra hinanden, skifter det hold, der står nævnt sidst, dog un-
der forudsætning af, at det førstnævnte hold stiller op i sin officielle på HåndboldInfo 
anmeldte spilledragt. 
 
Holdene skal medbringe skiftetrøjer, og kan ved evt. forglemmelse idømmes en bøde 
på 100,00 kr. 
 
 
REGLEMENTERET KAMPBOLD 
Hver forening skal medbringe reglementeret kampbold.  
 
 
HOLDKORT 
Der skal udfyldes elektronisk holdkort før kampens starttidspunkt. 
 
Der skal udfyldes et nyt elektronisk holdkort for hver kamp.  
 
UDTRÆKNING AF HOLD 
Såfremt et tilmeldt hold til kvalifikationsturneringen trækkes tilbage efter tilmeldings-
fristens udløb, skal foreningen betale et udtrækningsgebyr på 500 kr. (dog 1000 kr. 
ved udtrækning senere end 10 dage før første stævnerunde). 
 
 
UDEBLIVELSE FRA KAMPE 
Udeblivelse fra ansatte kvalifikationskampe anses for ulovlig udeblivelse fra turnerin-
gen. Holdet trækkes ud af turneringen, og foreningen idømmes en bøde på 2.000 kr., 
ligesom der yderligere vil blive opkrævet et kampgebyr på 300 kr. pr. ansat kamp for 
det udeblevne hold vedrørende planlagte kampe i stævnerunden. 
 
 
BRUG AF ULOVLIG SPILLER 
Brug af en ulovlig spiller medfører tab af kampen samt evt. udelukkelse for videre 
deltagelse i kvalifikationskampene. 
 
 
SPILLETILLADELSER OG REGLER FOR KLUBSKIFTE 

1. Kvalifikationsturneringen relaterer til vinterturneringen 2018/19, hvorfor 
aldersbestemmelserne for tilmeldte holds spillere følger denne. 

 
2. Foreningerne kan påregne kontrol af (elektroniske) spillercertifikater  
 
3. Ved klubskifter mellem foreninger (også fra forskellige distriktsforbund) er 

karenstiden 30 dage fra den sidst spillede anmeldelsespligtige kamp i 
tidligere forening. 

 
 
DOMMERPÅSÆTNING 
Der påsættes to dommere til alle kampe. 
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DISKVALIFIKATIONER  
Hvis en dommer diskvalificerer en spiller eller diskvalificerer en holdofficial skal dom-
meren umiddelbart efter kampen indlevere en indberetning til den tilstedeværende 
stævneleder. Indberetningen vil straks blive behandlet af Jydsk Håndbold Forbund og 
en eventuel straf vil blive effektueret i næste kamp, sekundært næste kvalstævne, 
igen sekundært den løbende turnering. 
 
 
 
 
 
 
PROTESTER 
Såfremt en forening ønsker at nedlægge protest, skal denne nedlægges i henhold til 
turneringsreglement med følgende præciseringer:  
 
- Protester, der går på dommerkendelser m.v. skal afleveres skriftligt umiddelbart 

efter kampen (senest 1 time) til den stedlige stævneleder. 
 

- Protester, der går på ulovlig spiller m.v. skal nedlægges senest 24 timer efter 
kampens afvikling.  

 
 
Protestgebyr på 1.696 kr. vil blive opkrævet på et senere tidspunkt. Hvis protesten 
tages til følge, vil protestgebyret blive tilbagebetalt / ikke opkrævet. 
 
 
ENTRÉBESTEMMELSER 
Såfremt der opkræves entrè i haller med kvalifikationskampe, vil disse takster være 
følgende: 
 
 Voksne  25,- kr. 
 Børn (under 15 år) 10,- kr. 
 
Det gæstende hold kan til "egne" kampe, hvortil der tages entré, maksimalt disponere 
over seks fribilletter (udover deltagende spillere samt holdleder /træner). 
 
 
 
DANSK HÅNDBOLD FORBUNDS TURNERINGSREGLEMENT 
Hvor omhandlede propositioner ikke nævner andet, er turneringsreglement gældende 
i kvalifikationsturneringen. 
 
 
SPILLEPLAN 
De enkelte runder kan man finde på JHF´s hjemmeside (www.jhf-forbund.dk) under 
HåndboldInfo.  
 
 
 

 
Vedtaget af JHF´s TU den 6 6.2018 


