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Bemærkninger til reglementet
Der er ikke sket ændringer ved idrætskonferencen i januar 2009.
Der er ikke sket ændringer ved idrætskonferencen i februar 2010.
Ved idrætskonferencen i februar 2011 blev aldersgrupperne i §4.2 ændret.
Det afstedkommer administrative tilretninger i flere andre §§.
I november har DGI håndbold administrativt foretaget tilretninger og ajourføringer i bl.a. aldersgrupperne.
Vi gør opmærksom på, at den enkelte landsdelsforening i henhold til § 9.1 kan have lavet tillæg til herværende
turneringsreglement.
I maj 2015 har DGI LM-gruppen administrativt foretaget tilretninger og ajourføringer.
DGI Håndbold
Maj 2015
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§ 1: Formål
1.1

Formålet med DGI håndboldstævner og turneringer er ved samvær og social kontakt med andre at styrke det folkelige		
foreningsarbejde og skabe sjove, spændende og gode oplevelser for alle uanset alder, niveau og køn.

§ 2: Gyldighedsområde
2.1

Reglementet gælder for Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger, og ved turneringer og stævner udskrevet af landsdelsforeninger.

2.2

Reglementet kan anvendes ved turneringer og stævner udskrevet af lokalforeninger under DGI.

2.3

Hvor dette reglement måtte stride mod de i håndboldspillereglerne givne bestemmelser, skal dette reglements bestemmelser være gældende.

§ 3. Turneringsform og -inddeling
3.1 Generelt.
3.1.1

Turneringen står åben for enhver forening, der er medlem af en landsdelsforening under DGI.

3.1.2

Turneringsåret er kalenderåret. Vinterturneringen betragtes som begyndt om efteråret.

3.1.3

Påbegyndt turnering kan altid færdigspilles.

3.2 Turneringsformer
3.2.1

Turneringen kan spilles som puljeturnering, som cupturnering eller som en kombination af puljeturnering og cupturnering.

3.2.2

For hver af de i 3.2.1 nævnte turneringsformer kan der spilles enkeltturnering eller dobbeltturnering.

3.3 Aldersgrupper og rækker
3.3.1

Turneringen udskrives i følgende aldersgrupper:

Piger/Damer: 				Drenge/Herrer:
U8 piger 					
U8 drenge
U10 piger 					
U10 drenge
U12 piger 					
U12 drenge
U14 piger 					
U14 drenge
U16 piger 					
U16 drenge
U18 piger 					
U18 drenge
Senior 					Senior
Old girls 					
Old boys
Grand Old girls 				
Grand Old boys
Super Grand Old Girls 			
Super Grand Old Boys

Endvidere kan der udskrives turneringer i mix og 5-mands håndbold.
3.3.2

De enkelte aldersgrupper kan af turneringsledelsen opdeles i rækker efter holdenes spillestyrke.

3.4 Flere hold i samme række
3.4.1

I turneringens øverste række (seniorer) kan en forening ikke være repræsenteret med mere end et hold.

3.4.2

Deltager en forening med mere end et hold i samme række, opføres foreningens hold i turneringsplanen som hold 1, 		
hold 2 osv. Hold 1 betragtes som højere rangerende end hold 2 osv....

3.4.3

Spillerne må spille på andre hold i samme turnering, men må dog kun deltage på et hold ved afsluttende stævner – 		
dog undtaget senior og old-LM om sommeren.

3.5 Regler for U10 piger og U10 drenge
3.5.1

I alle U10 rækker spilles der efter de gældende håndboldspilleregler med følgende undtagelser:

3.5.2

Der spilles med 5 markspillere og 1 målvogter på banen ad gangen

3.5.3

Der må maksimalt benyttes 9 spillere i en kamp.

3.5.4

Der spilles med nedsænket overligger

3.5.5

Målvogteren må ikke overskride midterlinjen (se spillerreglerne: Målvogter U10 – særregel 3”)

3.5.6

Boldstørrelse:
Boldstørrelsen er str. 0, som har en omkreds på 46-49 cm og en vægt på 225-300 gram. Bolden skal være af læder.

3.6 Regler for mix-rækker
3.6.1

Der må max. være 3 herrer som markspillere. Er målvogteren en herre, må han ikke overskride midterlinien. Mål scoret af
en dame tæller dobbelt. Straffekast skal tages af en dame. Udvises en herrespiller må der max. være 2 herrespillere som
markspillere i udvisningstiden

3.6.2

Bolden. Omkreds 54-56 cm. Vægt 325-375 gram. (Damebold).

3.6.3

Spillerne må spille på andre hold i samme turnering, men må dog kun deltage på et hold ved afsluttende stævner – 		
dog undtaget senior og old-LM om sommeren.
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3.7 Regler for 5-mands håndbold
3.7.1

Reglerne er vejledende for 5-mands håndbold i DGI.
Der spilles efter gældende spilleregler med følgende undtagelser:
- Der må højst være 5 spillere på banen incl. målvogter,
- der må max. være 8 spillere på holdet,
- opgiverkast udføres fra målfeltet.

§ 4: Spillere
4.1 Generelt
4.1.1

En spiller kan kun deltage i turneringskampe for én forening, og skal være medlem af denne.

4.1.2

En spiller må ikke samme dag deltage på mere end et hold (spillerens første kamp binder). Dog er det tilladt at spille på
old-, grandold- eller super grand oldhold, selv om man samme dag skal spille på andet turneringshold. Her sættes 		
bestemmelserne i stk. 4.4.4 (totrediedelsreglen) ud af kraft.
Har en forening 2 spilledage anvendt spillere ulovligt på samme hold, kan holdet udelukkes af turneringen.

4.1.3

4.2 Aldersgrænser
4.2.0:

Super grand old girls og boys er spillere, der er fyldt 47 år inden 1. januar i det kalenderår, hvori turneringen begynder.

4.2.1

Grand old boys er spillere, der er fyldt 40 år inden 1. januar i det kalenderår, hvori turneringen begynder.

4.2.2

Grand old girls er spillere, der er fyldt 40 år inden 1. januar i det kalenderår, hvori turneringen begynder.

4.2.3

Old boys er spillere, der er fyldt 32 år inden 1. januar i det kalenderår, hvori turneringen begynder.

4.2.4

Old girls er spillere, der er fyldt 32 år inden 1. januar i det kalenderår, hvori turneringen begynder.

4.2.5

Seniorer er spillere, der er fyldt 18 år inden 1. januar i det kalenderår, hvori turneringen begynder.

4.2.6

U18 piger og drenge er spillere, der er fyldt 16 år, men ikke er fyldt 18 år inden 1. januar i kalenderåret, hvori turneringen 		
begynder.

4.2.7

U16 piger og drenge er spillere, der er fyldt 14 år, men ikke er fyldt 16 år inden 1. januar i kalenderåret, hvori turneringen 		
begynder.

4.2.8

U14 piger og drenge er spillere, der er fyldt 12 år men ikke fyldt 14 år inden 1. januar i kalenderåret, hvori turneringen 		
begynder. U14 piger må benyttes på U14 drengehold.

4.2.9

U12 piger og drenge er spillere, der er fyldt 10 år men ikke fyldt 12 år inden 1. januar i kalenderåret, hvori turneringen
begynder. U12 piger må benyttes på U12 drengehold.

4.2.10

U10 piger og drenge er spillere, der ikke er fyldt 10 år inden 1. januar i kalenderåret, hvori turneringen begynder. 		
U10 piger må benyttes på U10 drengehold.

4.2.11

U8 piger og drenge er spillere, der ikke er fyldt 8 år inden 1. januar i kalenderåret, hvori turneringen begynder. U8 piger 		
må benyttes på U8 drengehold.

4.2.12

Spillere inden for U8 til U18 rækkerne (de i 4.2.7, 4.2.8, 4.2.9, 4.2.10, 4.2.11 og 4.2.12 nævnte grupper) må benyttes i den 		
følgende højere aldersgruppe. (Disp.8).

4.3 Foreningsskifte
4.3.1

Mellem to turneringer kan en spiller frit skifte forening.

4.3.2

Udgået.

4.3.3

En spiller, der skifter forening, skal have været medlem af den nye forening i mindst 30 dage, før deltagelse i turneringskampe for den nye forening kan finde sted. Spilleren må ikke spille turneringskampe for sin nye forening før tidligst 30 		
dage efter sin sidste kamp for den gamle forening.

4.3.4

Ved foreningsskifte skal kontingent til den gamle forening være betalt før deltagelse i turneringskampe for den nye 		
forening kan finde sted.

4.3.5

Såfremt en forening anvender en spiller uden dispensation, eller spilleren ikke opfylder de gældende regler for flytning,
falder ansvaret på den forening, der anvender spilleren.

4.4 Op- og nedrykning af spillere
4.4.1

En spiller, der har deltaget i en turneringskamp, kan ikke i samme turnering deltage på et lavere rangerende hold, medmindre det hold, på hvilket spilleren sidst har deltaget, samme dag spiller, eller i mellemtiden har spillet en turnerings-		
kamp, hvori den pågældende spiller ikke deltog.

4.4.2

Kampe, der er ansat til eller spillet lørdag/søndag, betragtes som spillet samme dag.

4.4.3

En spiller kan højst rykke 2 hold ned inden for samme aldersgruppe, f.eks. fra første hold til tredje hold, fra andet hold til
fjerde hold, osv.

4.4.4
4.4.5

En spiller, der har deltaget i to tredjedele af et holds ansatte turneringskampe, kan ikke i samme turnering deltage på et
lavere rangerende hold.
En anmeldt spiller, der ikke aktivt har deltaget i en turneringskamp, er ikke bundet af den pågældende kamp, såfremt
spillerens navn af dommer eller tidtager/sekretærslettes på holdkortet umiddelbart efter kampen. Anmodning om slet		
ningen skal foretages af en ansvarlig leder eller anfører.

4.4.6

Ansat, men ikke spillet turneringskamp hverken løser eller binder en spiller.

4.4.7

En kamp, der ikke er spillet til ende, og hvor der dekreteres omkamp (ny kamp) hverken løser eller binder en spiller.

4.4.8

Hvis et hold udebliver fra en turneringskamp, og den fremmødte modpart af den grund erklæres for vinder, betragtes 		
kampen som spillet for vinderen. (Udfyldt holdkort skal indsendes).
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4.4.9
4.4.10

4.4.11

En kamp, der ikke spilles til ende, men hvor den ene part af turneringsledelsen erklæres for vinder, betragtes som spillet for
begge hold.
En ansat og ikke i forvejen aflyst kamp, samt en kamp der påbegyndes, men afbrydes uden at finde en afgørelse, kan dog
aldrig gøre en spiller på et lavere rangerende hold ulovlig, hvis han samme dag deltager på dette hold.
Hvis en forening deltager med flere hold i samme turnering, skal der til hvert holds første kamp stilles med spillere, der ikke
tidligere i turneringen har deltaget på andre hold.

4.5 Spilledragten
4.5.1

Såfremt to holds spilledragt har så stor lighed, at det er vanskeligt at skelne de to hold fra hinanden (dommerens af-		
gørelse), skal udeholdet ændre spilledragt. Hvis hjemmeholdet spiller i anden farve end i turneringsplanen angivet, skifter
hjemmeholdet spilledragt.

4.5.2

Såfremt ingen af de to deltagende hold har hjemmebane, skifter sidstnævnte hold spilledragt.

4.5.3

Spilledragten skal mindst være forsynet med numre i henhold til holdkortet, som skal svare til de på holdkortet anførte 		
numre.

4.6 Diskvalificerede spillere
4.6.1

En diskvalificeret spiller må benyttes i følgende kampe, medmindre turneringsledelsen har meddelt, at den pågældende er
idømt karantæne.

4.6.2

Karantæne idømt for forseelse i sæsonens turneringskampe kan overføres til følgende turnering. Såfremt den karantæneramtes hold er kvalificeret til Landsmesterskaberne, overføres karantænen hertil – spilleren kan først spille, når karantænen er udstået.

§ 5: Kampenes afvikling
5.1 Generelt
5.1.1

Der spilles efter de af IHF udgivne spilleregler med danske kommentarer.
5.1.2 Spilletiden ved stævner og turneringer fastsættes af stævne- eller turneringsledelsen.
5.1.3 Den arrangerende forening, eller den forening, hos hvem kampene spilles, er ansvarlig for, at banens afmærkning og
mål er i overensstemmelse med spillereglerne, og at der er to reglementerede bolde til stede.

5.1.4

Kampene skal spilles uanset reglementet er overtrådt, såfremt dommeren (dommerne) vurderer, at kampene kan afvikles
sikkerhedsmæssigt forsvarligt.

5.1.5

Hvor en sommerturnering helt eller delvist ikke afvikles på græsbane, skal dette fremgå af turneringsplanen.

5.1.6

I børnerækkerne med undtagelse af U14 piger og U14 drenge er anvendelse af klæbemidler ikke tilladt. Klæbemidler må
kun påføres på de dertil indrettede steder i eget udskiftningsområde.

5.1.7

Ved turneringskampe anvendes følgende boldstørrelse.
a. U10 piger og U10 drenge spiller med en boldstørrelse (str. 0) på 46-49 cm i omkreds og en vægt på 225-300 gram.
		 Bolden skal være af læder.
b. U12 piger og U12 drenge spiller med en boldstørrelse på 50-52 cm i omkreds og vægt 290-330 gram.
c. Super grand old boys, grand old boys, old boys, herre senior, U18 drenge og U16 drenge spiller med en boldstørrelse
		 på 58-60 cm i omkreds og vægt 425-475 gram.								
d. Øvrige hold spiller med en boldstørrelse på 54-56 cm i omkreds og vægt 325-375 gram.
5.2 Flytning af kampe
5.2.1

Ændring i det fastsatte program for kampenes afvikling kan kun ske med turneringsledelsens tilladelse.

5.2.2

Flyttebegæring udfyldes og underskrives af begge foreninger, inden den indsendes til turneringsledelsen. Kampe må så
vidt muligt kun flyttes frem.

5.2.3

Begæringen skal være turneringsledelsen i hænde senest 10 dage før det ansatte spilletidspunkt, ledsaget af flyttegebyr
samt forslag til ny spilledato.

5.3

Ledelse af kampe

5.3.1

Kampene skal ledes af dommere, der er i besiddelse af et godkendt dommerkort. (Disp. 8.7.1).

5.3.2

Såfremt en tilsagt dommer udebliver, skal den arrangerende forening søge kampen afviklet med en afløser (jvf. håndbold
spillereglerne).

5.4 Kampenes begyndelse
5.4.1

Begge hold skal være spilleklare til det fastsatte tidspunkt.

5.4.2

Hvis et hold ikke er spilleklar, dvs. omklædt på spillepladsen, til det for kampen fastsatte tidspunkt, kan den spilleberedte
modpart over for dommeren nedlægge en protest om at have vundet kampen, men denne skal dog spilles, såfremt der er
mulighed herfor.

5.4.3

Turneringslederen/dommeren er berettiget til at aflyse kampen af hensyn til kampe, der skal spilles senere samme dag.

5.5 Indberetning af resultater
5.5.1

Udfyldt holdkort skal afleveres til dommeren eller til tidtager/sekretær inden kampens begyndelse. Holdkort skal være
læseligt underskrevet af en ansvarlig leder.

5.5.2

Holdkortet skal på forlangende forevises modparten inden kampens start.

5.5.3

Holdkortet skal indeholde for- og efternavn på de benyttede spillere. Fødselsår for alle spillere skal angives – dog
undtaget i seniorrækkerne.

5.5.4

Spilles der flere kampe samme dag, vil det normalt være tilstrækkeligt med et holdkort til samtlige kampe.
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5.5.5

Resultatet af kampen påføres holdkortet af tidtager/sekretær eller af dommeren. Holdkortet underskrives derefter af 		
dommeren, og skal senest to dage efter kampen indsendes til turneringsledelsen.

5.5.6

Holdkortet skal - efter at det er påført resultatet og underskrevet af dommeren - på forlangende forevises den leder, der
har underskrevet det.

5.6 Indberetninger
5.6.1

Dommeren skal inden to dage efter kampen indsende indberetning til turneringsledelsen, såfremt en af følgende hændelser er indtruffet:
1. Afbrydelse af kampen.
2. Aflysning af kampen.
3. Bortvisning eller diskvalifikation (bortset fra 3. gangs udvisning) af en spiller eller official på eller uden for spillepladsen.
4. Udeblivelse af et eller begge hold.
5. Nedlagt protest.

5.6.2

Dommeren er berettiget til at indberette øvrige væsentlige forhold omkring kampens afvikling, som han/hun mener, bør
komme til turneringsledelsens kendskab.

5.7 Afbud
5.7.1

Såfremt en forening ikke ser sig i stand til at stille op til en ansat kamp, skal begrundet afbud være turneringsledelsen i 		
hænde senest 8 dage før det ansatte spilletidspunkt.

5.7.2

Afbud uden gyldig grund (turneringsledelsens afgørelse) betragtes som udeblivelse. Enkelte spilleres forfald anerkendes
ikke som gyldig grund.

5.8 Udeblivelser
5.8.1
5.8.2
5.8.3

Et hold, der udebliver fra en turneringskamp uden gyldig grund (turneringsledelsens afgørelse), kan ikke blive vinder eller
oprykningsberettiget i den pågældende turnering.
Såfremt et hold udebliver fra en kamp i første runde, kan turneringsplanen ændres således, at returkampen spilles på 		
modpartens hjemmebane, såfremt turneringsledelsen kan godkende dette af hensyn til planlægningen.
Hvis et hold udebliver fra en kamp, kan den arrangerende forening forlange sine rejseudgifter fra kampen i første runde
eller fra returkampen dækket af den udeblevne forening. Endvidere er turneringsledelsen berettiget til at lægge planen for
den følgende turnering således, at den fra kamp udeblevne forening, ikke med det pågældende hold får kampe i egen by
eller på egen bane.

5.8.4

En forening, der er udeblevet fra en kamp, skal afholde de udgifter, som modparten og dommeren har haft.			

5.8.5

En forening kan ikke gøre krav på mere end de faktiske rejseudgifter, beregnet efter brug af billigste befordringsmiddel 		
regnet fra foreningens hjemsted for indtil 13 personer.

5.9 Udmeldelser/udtrækning
5.9.1

Hvis en forening ser sig nødsaget til at udmelde et hold af turneringen, skal foreningen udmelde det lavest rangerende 		
hold – super grand old boys, super grand old girls, grand old boys, grand old girls, old boys og old girls undtaget.

5.9.2

Udmeldelse af hold skal ske senest 8 dage før fastsat kamp.

5.9.3

Udmeldelse af hold fritager ikke for evt. erstatninger eller bøder.

§ 6: Afgørelse af placering
6.1 Puljeturnering
6.1.1

Hvis turneringerne spilles efter pointsystem, giver vunden kamp 2 points, uafgjort kamp 1 point og tabt kamp 0 point.

6.1.2

Deltager en forening med 2 hold i samme pulje, spiller disse to hold deres første kamp mod hinanden. Ved dobbeltturnering spilles 2. kamp før 2. runde påbegyndes.

6.1.3

Hvis flere hold ved en turneringsafslutning står lige i point, afgøres deres placering af (og har et hold opnået en placering
går de evt. øvrige hold videre i rækkefølgen a til e):
a. Opnåede points i samtlige indbyrdes kampe.
b. Måldifferencen i samtlige indbyrdes kampe.
c. Måldifferencen i holdenes samtlige kampe. (Se dog 6.1.4 og 6.1.5).
d. Flest mål i samtlige kampe. (Se dog 6.1.4 og 6.1.5).
e. Såfremt der ikke efter disse regler kan findes en endelig placering, spilles ny kamp evt. på neutral bane.

6.1.4

Hvis et hold melder afbud eller udebliver fra kamp(e) i en turnering, udelades dets resultater overfor andre hold, såfremt
udeblivelsen kan påvirke måldifferencen, hvor denne har betydning for disse andre holds indbyrdes placering. Ingen hold
kan drage fordel af at melde afbud eller udeblive fra en ansat kamp.

6.1.5

Hvis et hold udgår af en turnering, medregnes ingen af dets spillede kampe ved beregning af point eller måldifference.

6.1.6

Hvis et hold udebliver/melder afbud mere end 1 gang uden gyldig grund (turneringsledelsens afgørelse), placeres holdet
sidst i rækken.

6.1.7

Hvis et hold udebliver fra kamp eller sender afbud, får modparten 2 points.

6.1.8

Anvendelse af en spiller i modstrid med reglementet medfører tab af kampen.

6.1.9

Ved alle omkampe skal holdet bestå af de spillere, som er opført på holdkortet for den ordinære kamp.

6.1.10

Såfremt et hold, der er kvalificeret til oprykning eller oprykningskampe, af en eller anden grund afstår eller er udelukket
herfra, medregnes ingen af dets kampe, når man skal finde det hold, som evt. skal indtræde i dets sted.

6.1.11

Et hold kan ikke vinde puljen, hvis det 2 spilledage har anvendt en spiller ulovligt.

6.2 Cupturnering
6.2.1

Ved enkeltturnering går det hold videre, der har vundet kampen. Ved uafgjort se 6.3.1.

6.2.2

Ved dobbeltturnering (puljer med 2 hold) se 6.1.3 a + b, evt. 6.3.1.
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6.3 Stævner mv.
6.3.1

Ved stævner er der ingen omkampe i pointlighed eller målscore, der skal tages straffekast med 5 til hvert hold, indtil der er
en afgørelse.

§ 7: Protester
7.1 Protesttidspunkt
7.1.1

Protester vedr. bane eller arrangement af kampe skal meddeles dommeren før kampen.

7.1.2

Mener holdofficial for et hold, at dommeren under en kamp har gjort urigtig anvendelse af spillereglerne, skal der umiddelbart efter kendelsen på selve spillepladsen overfor dommeren nedlægges protest. I U10 til U16 rækkerne kan det være
holdlederen, der nedlægger protest overfor dommeren, senest umiddelbart efter halvlegens afslutning.

7.1.3

Protester vedrørende aldersgrænser i U10 til U14-, U16-, U18- og alle oldturneringer skal indsendes senest umiddelbart efter
turneringens/puljens afslutning. Ved stævner dog umiddelbart efter kampens afslutning.

7.2 Indsendelse af protest
7.2.1

Protester kan kun behandles, hvis de er indgivet skriftligt til turneringsledelsen senest 4 dage efter, at kampen er spillet (se
dog 7.1.3), ved stævner dog umiddelbart efter kampens afslutning.

7.2.2

Protester skal for at være gyldige være ledsaget af et depositum. Det deponerede beløb tilbagebetales, såfremt protesten
tages til følge.

7.3 Behandling og appelmuligheder
7.3.1

En protestafgørelse skal sendes skriftligt til de implicerede parter.

7.3.2

Såfremt en forening ønsker at appellere en af en landsdelsforening afsagt kendelse til landsorganisationen, må sagen 		
inden 14 dage efter kendelsens modtagelse indsendes gennem landsdelsforeningen og ledsages af et depositum, der 		
tilbagebetales, såfremt protesten tages til følge.

§ 8: Dispensationer
8.1 Indsendelse
8.1.1

Ansøgninger om dispensation fremsendes skriftligt til turneringsledelsen.

8.1.2

Hvis en dispensation er ansøgt på urigtigt grundlag, skal den under alle omstændigheder annulleres fra det øjeblik, det
urigtige grundlag er blevet erkendt af turneringsledelsen. Turneringsledelsen skal bagefter afgøre hvilke konsekvenser, det
bør medføre for de implicerede parter.

8.1.3

Med en urigtig skriftlig dokumentation fra en tidligere forening, er turneringsledelsen, når denne har erkendt forholdet, 		
berettiget til at udelukke spilleren fra videre deltagelse, indtil den dag, hvor spilleren vil være berettiget efter reglementet,
og dernæst til at træffe afgørelse om, hvilke konsekvenser, det skal medføre for de implicerede parter.

8.2 Aldersgrænser
8.2.1

Turneringsledelsen kan træffe afgørelse om deltagelse i højere aldersgrupper end anført i 4.2.12. Ved ansøgning om en
sådan dispensation må skriftlig tilladelse fra hjemmet foreligge.

8.3 Foreningsskifte Udgået
8.4 Flere hold i samme række
8.4.1

Turneringsledelsen kan dispensere fra bestemmelsen om, at en forening ikke kan være repræsenteret med mere end ét
hold i turneringens øverste række.

8.5 Udmeldelse af lavest rangerende hold
8.5.1

Ved udmeldelse af et hold kan turneringsledelsen dispensere fra, at det er foreningens lavest rangerende hold, der ud-		
meldes.

8.6 Mere end 12 spillere pr. dag
8.6.1

Turneringsledelsen kan dispensere fra, at der ved flere kampe samme dag kun må benyttes 12 spillere.

8.6.2

Ved omkampe kan turneringsledelsen dispensere fra reglerne om, at der skal benyttes samme spillere som opført på 		
holdkortet for den ordinære kamp (sygdom eller andet lovligt forfald).

8.7 Dommere
8.7.1

Turneringsledelsen kan fastsætte bestemmelser om, at kampe kan dømmes af ikke uddannede dommere.

§ 9: Turneringsledelsen
9.1 Opbygning og kompetence
9.1.1

Turneringsledelsen nedsættes af landsdelsforeningens håndboldudvalg. Turneringsledelsen afgør alle spørgsmål 		
vedrørende turneringen. Turneringsledelsen har ret til at fastsætte eller ændre spilletider og spillesteder samt 		
træffe afgørelser, der i øvrigt er nødvendige for turneringens gennemførelse.

9.1.2

Turneringsledelser i landsdelsforeninger kan - efter indhentet dispensation fra DGI’s håndboldudvalg - indsætte lokale 		
ændringer i turneringsreglementet. Disse ændringer er kun gældende for den pågældende landsdelsforenings turnering.

9.2 Ændring uden protest
9.2.1

Bliver turneringsledelsen bekendt med, at en dommer under en kamp har gjort urigtig anvendelse af spilleregler, der får
direkte indflydelse på kampens resultat og som på grundlag af dommerens erklæring af turneringsledelsen kendes urigtig,
er denne berettiget til, uanset om der er nedlagt protest mod dommerens kendelse, at træffe enhver afgørelse, som i 		
denne anledning findes fornøden.
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9.3 Sanktionsmuligheder
9.3.1

Overtrædelse af reglementet kan medføre:
a. Irettesættelse.
b. Annullering af den spillede kamp og fastsættelse af en ny.
c. Tab af tidligere spillede kampe.
d. Bødestraf.
e. Karantæne som spiller og/eller leder.
f. Udelukkelse.

9.3.2

Ledere, der giver urigtige oplysninger, kan idømmes karantæne.

9.3.3

Såfremt en forening udviser en efter landsdelsforeningens skøn usømmelig opførsel, fremkommer med vildledende eller
urigtige oplysninger, eller ikke efterkommer de af landsdelsforeningen eller landsorganisationen givne forskrifter, kan den
idømmes bøde eller udelukkelse.

9.3.4

Vedr. bødestørrelser henvises til særskilt reglement.

9.4 Behandling af dispensationer
9.4.1

Turneringsledelsen er berettiget til at meddele dispensationer, alene på grundlag af ansøgningsblankettens oplysninger.

9.5 Turneringsadministration
9.5.1

Landsdelsforeningerne/fælles turneringer fastsætter selv, hvorledes deres turneringsadministration skal tilrettelægges.

§ 10. Videregående stævner
Der henvises til DGI’s stævnereglement.
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Vejledende takster for bøder,
dommerhonorarer mv. nov. 2012
Bøde- og gebyrtakster: ................................................................................................................................................... Forslag
Flytning af en turneringskamp tidl. end 7 dage før...................... ............................................................................................................ kr. 200,Flytning af en turneringskamp senere end 7 dage før............................................................................................................................. kr. 350,Afbud til en turneringskamp (senere end 8 dg.) 1. gang.......................................................................................................................... kr. 300,Afbud til en turneringskamp (senere end 8 dg.) gentagne ................................................................................................................... kr. 500,Udeblivelse fra en turneringskamp, 1. gang ............................................................................................................................................... kr. 500,Brug af harpiks og andre klæbemidler, hvor det ikke er tilladt ……..................................................................................................... kr. 200,Anvendelse af ulovlig spiller(e) 1. gang ........................................................................................................................................................ kr. 300,Anvendelse af ulovlig spiller(e) gentagne .................................................................................................................................................. kr. 400,Protester i turneringskampe ............................................................................................................................................................................. kr. 200,Arrangørforsømmelser, f.eks. ved stævneledelse .................................................................................................................................... kr. 200,Holdkort indsendt/indtastning af resultat til IS for sent, 1. gang .......................................................................................................... kr.
100,Holdkort indsendt/indtastning af resultat til IS for sent, gentagne ..................................................................................................... kr.
150,Protester ved afsluttende stævner (bl.a. LM) ............................. ............................................................................................................... kr. 500,-
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UDEBLIVELSE FRA/IKKE GENNEMFØRSTE STÆVNER:
Udeblivelse til afsluttende stævner:

Kr. 2.000 + holdgebyr + fuldt deltagergebyr for antal tilmeldte deltagere

Ikke gennemført stævne:

Max. kr. 2.000 + holdgebyr + fuld deltagergebyr for antal tilmeldte deltatere

(Håndboldudvalget vurderer beløbets størrelse ud fra begrundelse for udeblivelse)
Diskvalifiktation af træner/leder:

Kr. 500

En landsdelsforenings dommerafbud til afsluttende stævne senere end 8 dage før stævnet: Kr. 500

Karantæner udstedt på afsluttende stævner/landsmesterskaber:
Karantæner, der er udstedt på afsluttende stævner/landsmesterskaber, som IKKE er udstået på selve stævnet
videreføres til hjemlig landsdelsforening. Stævnelederen på det pågældende stævne meddeler pågældende
landsdelsforening senest 3 uger efter stævnets afvikling, hvad karantænen indbefatter, på hvilken
spiller, samt oplysning om karantænelængde/- og straf.

DOMMERHONORAR SAMT TRANSPORT
Honorar for kampe på 2 x 10 min.

Kr.

Honorar for kampe på 2 x 15 min.

Kr.

Honorar for kampe på 2 x 20 min.

Kr.

Honorar for kampe på 2 x 25 min.

Kr.

Honorar for kampe p 2 x 30 min.

Kr.

Transportudgifter pr. kørt km

Kr.

(Taksterne følger DHF’s takster)

DOMMERHONORAR VED AFSLUTTENDE STÆVNER/LANDSMESTERSKABER
Weekendstævner (gratis ophold og forplejning)

Kr. 1.000

Endagsstævner - pr. time

Kr.

108 (dog max 500 kr. pr. dag samt transportudgifter)

(Der udbetales ikke godtgørelse i henhold til reglerne om ”hjemmefra” ud over 5 timer ved LM’er.)

Kurser:
For sent afbud til instruktører (senere end 8 dage) 50% af honoraret.
Ved for sent afbud fra kursister anvendes de normale DGI retningslinjer.
De vejledende takster (undtaget dommerhonorarerne samt transport) godkendes på DGI Håndbolds aktivitetsmøde
hvert år i januar måned og tilsendes landsdelsforeningerne hvert år i juli-august måned.
DGI håndbold
Forslag til behandling på idrætskonferencen 28. januar 2012: Godkendt på Idrætskonferencen 28/1-2012
– dog med ændring af gyldighedsperiode på formandsmøde i SdU den 12. maj 2012.
Ændret på landsudvalgsmødet 9. november 2012.
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“

Det er mennesker, der lærer mennesker at være menneske!
Foreningen lærer dig at spille håndbold, som fylder en del
af din fritid med gode og glade timer.
Det skyldes nok mindre spillets teknik og taktik, men mere
et samvær, der er før og efter kampen. Her oplever du det
udsagn, der står som overskrift her.
Det er ikke foreningen, der lærer dig at være menneske.
Det er de mennesker, du kommer sammen med, der fylder
din tilværelse med glæde.....
- Og dermed får du overskud at yde af!
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