
Ulige årgange i dansk børne- og ungdomshåndbold fra 2019



Baggrund for Ulige Årgange

Debat gennem længere tid, samt udarbejdelse af beslutningsoplæg med afsæt i 
foreningskonferencen september 2016
• Vi mister fortsat alt for mange medlemmer
• Bedre sammenhæng mellem børn/unges skoleliv og fritidstilbud
• ”Tage farten ud”
• Kan ikke stå alene (spilformer, hensyn til tidspres og bedre sammenhænge) 
• Vi har set indad (håndboldfagligt) og udad (hvad er det for en verden vi agerer i)

DHF’s Bestyrelse traf på møde 10. juni 2017 principbeslutning om at ændre 
årgangsstrukturen i dansk håndbold fra lige til ulige årgange, med virkning fra medio 2019. 

Der ønskes en helhedsløsning der omfatter revision af anbefalinger til
• Banestørrelser og spilleformer for de respektive årgange, ud fra et optimalt 

spillerudviklingsperspektiv, baseret på et vidensgrundlag
• Boldstørrelser der er hensigtsmæssige ift. spillernes alder og motoriske udvikling
• Tidspunkt for første ungdoms-DM
• Tilretning af Turneringsreglement, herunder Mix-hold, Alders-dispensationer, osv.



Lidt om processen 2017-19

Hovedområder og nedsatte
ad-hoc grupper
• Spilleformsanalyser 
• Boldanalyser
• Afklaring tidspunkt for U-DM 
• Revision dispensationsregler

Bidragsydere (blandt flere)
• DHF TU
• DHF Børnefaggruppe
• Udviklingskonsulenter
• Ungelandstrænere
• DHF’s Sportschef
• DHF’s Turneringschef
• Divisionsforeningen
• Syddansk Universitet
• Eksterne eksperter

• Ole Bruun Andersen (Middelfart)
• Morten Arvidsson (Sæby)
• Jesper Jensen (Esbjerg)
• Carsten Jensen (Oure)
• Peter Bredsdorff (BSV)
• Niels Agesen (Randers)



Nye spilleformer i børnehåndbolden



Centrale ønsker om børnehåndboldspillet
- bedre spillerudvikling for alle børn

• Bolden skal være i spil hos alle – begrænse antal spilleres løb uden bold
• Mere involvering i spillet giver større spilleglæde
• Flere succesfulde aktioner – flere skud og flere mål
• Mindre taktik og systemfokus
• Antal spillere skal være passende i forhold til rum og tekniske færdigheder
• Naturlig progression – vente med introduktionen af det færdige spil



Håndbold i fremtiden er andet og mere end 7v7 på 40*20 m…



Udvalgte resultater U9 

Drenge A

Banestørrelse Gns. dueller Gns. antal afslutninger Gns. antal mål

2: 40x20 5+1 0,41                   3,03                               1,06 

4: Kortbane 5+1 0,44                   3,44                               1,09 

5: Kortbane 4+1 0,76 4,72 1,92

6: Minibane 4+1 0,64 6,00 2,08

7: Minibane 3+1 1,08                   6,83                               2,50 

Piger B Banestørrelse Gns. dueller Gns. antal afslutninger Gns. antal mål 

2: 40x20 5+1 0,60                2,60                                 0,95 

4: Kortbane 5+1 0,65                 3,85                                0,70 

5: Kortbane 4+1 1,25 4,75 1,69

6: Minibane 4+1 1,69 6,00 2,44

7: Minibane 3+1 1,63                  6,94                               3,69 



Udvalgte resultater U11 -

Piger A

Banestørrelse Gns. dueller Gns. afslutninger           Gns. mål

1: 40x20 6+1 1,58                     2,33                                   1,29 

2: 40x20 5+1 1,85                     2,45                                   1,30

4: Kortbane 5+1 1,41                    3,86                                   2,14

5: Kortbane 4+1 2,94                    6,19                                   2,81 

Drenge B

Banestørrelse Gns. dueller   Gns. Afslutninger           Gns. mål

1: 40x20 6+1 0,64                        1,88                                       1,16 

2: 40x20 5+1 0,71                        2,84                                      1,39

4: Kortbane 5+1 1,50                        3,90                                      2,50

5: Kortbane 4+1 1,47                        4,47                                      2,76 



OVERSIGT OVER ÅRGANGSSTRUKTUREN 
FOR SÆSON 2019/2020



STRUKTUR FOR SÆSONEN 2019/2020



I sæson 2020/2021 (År 2)
I sæson 2020/2021 (År 2)
U-11:
Årgang 2010 spiller på 40x20 

sammen med årgang 2009

U-9:
Årgang 2011 spiller på kortbane

Evt. U-10:
Hvis man lokalt spiller med enkelt
årgang U-10, spiller rækken på
kortbane

2020/2021
Årgang

Bane Bold
Piger

Bold 
Drenge

Antal 
spillere

U-19 2002+2001 40x20 Læder
Str. 2

Læder 
Str. 3

6+1

U-17 2004+2003 40x20 Læder
Str.  2 

Læder 
Str. 3

6+1

U-15 2006+2005 40x20 Læder, MH
Str. 2

Læder, MH
Str. 2

6+1

U-13 2008+2007 40x20 Læder, UH
Str. 1

Læder, UH 
Str. 1

6+1

U-11 2010 + 2009 40x20 Læder
Str. 0

Læder
Str. 0

5+1

U-9 2011 Kortbane Læder
Str. 0

Læder
Str. 0

4+1

U-8 2012 Minibane Gummi 
Str. 0

Gummi 
Str. 0

3+1

U-7 2013 Minibane Street Street 3+1

U-6 2014 Minibane Street Street 3+1



I sæson 2021/2022 (År 3)
I sæson 2021/2022 (År 3)
U-11:
Årgang 2010+2011 på kortbane 

U-9:
Årgang 2012 spiller på kortbane

2021/2022
Årgang

Bane Bold
Piger

Bold 
Drenge

Antal 
spillere

U-19 2003+2002 40x20 Læder
Str. 2

Læder 
Str. 3

6+1

U-17 2005+2004 40x20 Læder
Str.  2 

Læder 
Str. 3

6+1

U-15 2007+2006 40x20 Læder, MH
Str. 2

Læder, MH
Str. 2

6+1

U-13 2009+2008 40x20 Læder, UH
Str. 1

Læder, UH 
Str. 1

6+1

U-11 2011 + 2010 Kortbane Læder
Str. 0

Læder
Str. 0

5+1

U-9 2012 Kortbane Læder
Str. 0

Læder
Str. 0

4+1

U-8 2013 Minibane Gummi 
Str. 0

Gummi 
Str. 0

3+1

U-7 2014 Minibane Street Street 3+1

U-6 2015 Minibane Street Street 3+1



3. Hvordan en DHF Kortbane? 
– tilskudsmuligheder for foreninger



Nøgleord fra Team Danmarks ATK Version 2

• Frem til puberteten bør klub eller forbund ikke foretage nogen aktiv selektion. Tværtimod bør 
fokus være på at skabe så stor en ”talentmasse” som muligt i den pågældende sportsgren

• Specielt før puberteten bør der være en forståelse for og accept af, at nogle børn og unge dyrker 
flere sportsgrene og derfor måske ikke kan deltager på alle de udbudte træningspas.

• De lokale træningsmiljøer er den afgørende faktor for, om et talent udvikler sit potentiale. 
Forbundet bør derfor have fokus på at understøtte og udvikle de klubtræningsmiljøer, som 
talenterne befinder sig i.

• Hvis en talentudviklingsmodel har en konkurrencestruktur, der fremmer fokus på at vinde i en tidlig 
alder, er det i direkte modstrid med en bæredygtig langvarig talentudvikling.

• I en dansk kontekst, hvor der er et begrænset antal unge talenter, er der ikke råd til mange ”drop 
outs”. Tidlig specialisering samt store mængder målrettet træning er en meget risikabel 
udviklingsvej, og den kan generelt ikke anbefales for danske talenter.

• Talentudviklingen i Danmark skal fokusere på at skabe udviklingsmiljøer!!



Rød tråd og viden

§ Talentstrategi og viden om frafald – peger i samme retning i forhold til 
prioritering og indsatser

§ Indsatser i talent og bredde passer sammen som ”hånd i handske”
§ Vi skal skabe gode oplevelser, udvikle top og bund, følge med udviklingen 

i samfundet, og lytte til den forskning, der er på området (både 
håndboldfagligt men også i forhold til unge i præstationskulturen

Der er faktisk en rød tråd, som uden problemer, kan binde det hele 
sammen ….. Vi skal bare turde at sætte den i spil



U9 – U11

• I turneringen spilles på kortbane, efter kortbaneregler
• Enkeltårgange, hvis det er muligt
• Igangsættes 2019-2020
• Boldstørrelse 0 i læder – indsats overfor dommernes valg af bolde
• Overlægger i målet
• Turneringsprodukt
• Ingen resultatformidling via Håndoffice
• Resultater indtastes som normalt, men kan kun ses i Haanda, dvs. til 

brug for ombrydning.



Holdninger bag nye regler – for U9-11

• Progression ønskes både sportsligt og aldersmæssigt op mod u11 og u13

• U9 ønskes at indgå i den nuværende turneringsmodel med ombrydning 
og administrativ planlægning/afvikling sammen med ældre hold

• Flere kampe/events/aktiviteter (progression fra BU stævner og til det 
”normale” turneringsprodukt

• Kampene skal kunne indplaceres sammen med de øvrige ungdomshold i 
foreningen

• Børn starter tidligere og tidligere (f.eks. u4) og der er langt til u10 i dag, 
derfor udbydes u9 og u11 som kortbane som progression



Max antal spillere med til kamp

Max antallet af spillere på holdkortet bliver reduceret, så man undgår 
at have mange inaktive spillere.

Spilform: Antal spillere med til kamp:

3+1 max. 6 (U8 og yngre)
4+1 max. 7 (U9)
5+1 max. 9 (U11)
6+1 max. 10 (U13)
6+1 max. 12 (U15 og ældre)



Vi skal alle tage et langt større ansvar

Spiludvikling og dispensationer er muligheder, men kan også misbruges.

Klubbens ledelse og trænere har ansvaret for:
• at kampene ikke "ødelægges" for de andre hold i rækken, hvilket kan ske, hvis de ekstra 

spillere går ind og styrer kampene med store nederlag til følge for de andre hold.

• at de "svagere" spillere på holdet/afdelingen ikke skubbes ud af holdet/afdelingen, hvorved 
der opnås det stik modsatte af hensigten.

• at spiludviklings- og dispensations-spillere bør have et primært hold, således at de ikke 
spiller det dobbelte antal kampe på fuld tid og derved risikerer overbelastning.

Hvis reglerne bruges efter hensigten, er det en positiv mulighed for at få 
flere i kamp med mindst mulig ulempe for modstanderne.

Vi har alle et ansvar for at hjælpe dem, der ikke kan finde ud af det.



Dispensationsregler og spiludviklingsregler

Dispensation NYE REGLER:

• kan søges på tre førsteårsspillere fra årgangen over for alle rækker
• spillere kan benyttes på alle hold i den årgang, hvor dispensation er 

søgt
• spillere kan stadig benyttes i egen årgang, men bemærk at 

dispensationsspillere (3.4.) ikke er blandt de spillere, der må spille to 
kampe på en dag.

• når spilleren benyttes på et hold som dispensationsspiller, kan holdet 
ikke vinde rækken og deltage i afsluttende mesterskaber, uanset antal 
kampe, som vedkommende har deltaget i

• holdet kan stadig deltage i ombrydning, så puljens øvrige hold matches 
bedst muligt og man ikke ødelægger noget for andre



Dispensationsregler og spiludviklingsregler

Spiludvikling NYE REGLER:

Spiludvikling i ældre årgang:
• ingen begrænsninger undt. Oldies (+35/+33) og Veteran (+45/+43)

Spiludvikling i samme årgang:
• max. 3 spillere må benyttes udenom de normale op- og 

nedrykningsregler
• piger må deltage på drengehold undt. u17 øverste, u19 og senior, 

men kun 3 må benyttes udenom de normale op- og 
nedrykningsregler



Vi skal alle tage et langt større ansvar

• Hvad er der gået galt her?



Vi skal alle tage et langt større ansvar

• Hvad er der gået galt her?

• Hvor mange husker at spørge om dette?



Ungdomsmesterskaber

Nuværende model tager ikke hensyn til antal hold, og 
skaber alt for smal tragt for tidligt. Ca. 4 gange så mange 
hold i u14 som i u18, men det kan man ikke se af DM-
strukturen. Vi ønsker at skabe progression, men ønsker 
også sent resultatfokus.

ATK:
Hvis en konkurrencestruktur fremmer fokus på at vinde i 
en tidlig alder, er det i modstrid mod en bæredygtig 
langvarig talentudvikling



Ungdomsmesterskaber

U15:
• Regionale mesterskaber
• Flere deltagende hold længere i processen med flere lokale kampe
• Kvartfinaler ude-hjemme er et forslag
• Final 4 regionalt

U17:
• DM – finalestævne som i dag
• Kvalkampe ude-hjemme mellem nr. 2 og 3 i ligaen
• Flere deltagende hold har chancen

U19:
• DM-finalestævne som i dag
• U19 turneringsform endnu ikke fastlagt



Hvordan når vi ud til foreningerne og hvor 
skal vi bidrage

• Foreningsmøder
• Etik og moral
• Synlighed og værdibærer

Spørgsmål eller kommentarer…?


