
 

Brøndby den 27. juni 2018 
TU 034-18 SP/-. 
 

 

 
 
 
Invitation og propositioner for Niveaustævner for U-9 og U-10 piger 
og drenge 2018.  
___________________________________________________________ 
 

1. Turneringsreglement og propositioner 
Der spilles efter Turneringsreglement og Propositioner Øst, med 
nedenstående tilføjelser. 

 
2. Niveaustævner: 

Der inviteres til niveaustævner for U-9 A og B-række for piger og drenge, 
U-10 A, B og C-række. 
Foreningen tilmelder hold til niveaustævne i forhold til forventet styrke. 
Efter afviklet niveaustævne skal foreningen vurdere resultaterne fra 
stævnet og ud fra dette tilmelde endelig til turneringen. 
HRØ forbeholder sig retten til at tilrette turneringen i forhold til antal 
tilmeldte hold og disses ønskede indplacering. 
For hold tilmeldt årgangen gælder, at træneren for holdet vil blive tilbudt 
efteruddannelse. 
Der spilles 2. kampe pr. dag og der spilles ikke frem til en vinder. 

 
3. Termin og tilmelding. 

 U-9 A og B-række: 
Tilmelding til stævnet den 1. september er den: 13. august.  
Tilmelding til stævnet den 9. september er den: 3. september.   
U-10 A-rækken: 
Tilmelding til stævnet den 2. september er den: 13. august.  
Tilmelding til stævnet den 8.september er den: 3. september.  
U-10 B-rækken: 
Tilmelding til stævnet den 1. september er den: 13. august.  
Tilmelding til stævnet den 9. september er den: 3. september.  
U-10 C-rækken 
Tilmelding til stævnet den 2. september er den: 13. august.  
Tilmelding til stævnet den 8.september er den: 3. september.  
 
 

4. Rejsepulje: 
Der ydes tilskud til de Bornholmske foreninger med 3500,00 kr. pr. rejse, 
dette er dog under forudsætning af, at holdet tilmeldes til en fælles HRØ 
række til turneringen. 

 
 
 
 
 



 

5. Afvikling af kampe.  
Der udpeges en arrangøransvarlig i hver hal.  
I alle kampe anvendes en dommer, der udpeges af arrangerende forbund. 
Spilletiden i alle kampe er 2x20 minutter med 3 min. pause mellem 
halvlegene 
 
Diskvalifikation:  

a. Karantæne, der er idømt i forbindelse med en kamp i den løbende 
turnering, kan ikke afvikles til Niveaustævnerne.  

b. Diskvalifikation som følge af 3. gangs udvisning skal ikke indberettes og 
medfører ikke yderligere sanktioner. 

c. Diskvalifikation som følge af alle andre årsager medfører ved stævnet en 
kamps karantæne, der afsones i efterfølgende kamp ved Niveaustævnet. 
Der kan ikke gøres indsigelse mod diskvalifikationen ligesom karantænen 
ikke kan ankes. 

d. Karantæner som følge af sidst spillede kamp, afsones efterfølgende i 
Vinterturneringen. 

e. Diskvalifikationer nævnt i punkt 2 skal efterfølgende indberettes af 
dommeren via Håndoffice så de er ajourført senest kl. 09.00 mandagen 
efter stævnet 

f. Alle indberetninger bliver efterfølgende sagsbehandlet. Eventuel skærpelse 
eller lempelse af sanktionen meddeles via karantænelisten. 

 
6. Trækning af hold:  

Hvis et hold trækkes, efter at turneringen er lagt, kan foreningen idømmes 
en bøde på kr. 600,00 samt dommerhonorar.  

 
7. Tilmeldingsgebyr:  

Tilmeldingsgebyr kan ses på hjemmesiden under gebyr. Gebyret er excl. 
dommerhonorar, dommerbordshonorar og tilskud til rejsepulje jf. punkt 4. 

 
      8.  Honorar for pasning af dommerbord:  

Der betales honorar for pasning af dommerbord til niveaustævnerne til 
arrangørforeningen. Beløbet er samme størrelse som et dommerhonorar 
og afregnes i den endelige afregning ved turneringens afslutning. 
Udgifterne til honorar fordeles på tilmeldte hold.  

 


