
 
Væsentlige ændringer af turneringsreglement for øvrige rækker 2022-2023 
 
 
2.4 Pigespillere på drengehold 

Det er nu tilladt at benytte pigespillere på drengehold til og med U-19 (dog ikke øverste 
rækker i U-17 og U-19) 

 
3.2.b Spiludvikling til ældre aldersgruppe 
 Spillere, omfattet af 2.1 e-n, der kun har deltaget i kampe i en ældre aldersgruppe, kan 

betragtes som tilhørende denne aldersgruppe og kan anvende spiludvikling 3.3.a i den 
aldersgruppe uden at skulle spilles fri af normale op- og nedrykningsregler 

 
3.3.b Spiludvikling i egen aldersgruppe 
 Præciseret at ”flere på hinanden efterfølgende kampe” er 3 eller flere. Det er med 

udgangspunkt i den pågældende spiller, der tælles kampe. 
 
3.4.2.c Dispensation til nedrykning af spiller 
 Der er ikke loft på hvor mange man kan søge dispensation til. Tanken er, at står en forening 

med 4 U-15 spillere, de har kun et U-13 hold hvor disse spillere kan passe ind på, så kan 
foreningen nu søge og får godkendt alle 4 og bruge de 4 på skift, dog må de kun bruge 3 
spillere pr. dag i aldersgruppen. På den måde skal de ikke vælge hvem der ikke må/kan spille 
håndbold hos dem. OBS på at turneringsledelse kan inddrage en dispensation. 

 
3.4.3 Dispensation til oprykning af spiller 
 Der kan nu ansøges om dispensation til at spille på hold i seniorrækkerne for en navngiven- 

U-17 spiller også selv om foreningen har et U-17 eller et U-19 hold. 
 
7.11-7.18 Holdfællesskab U-13-U-19 ikke 1.holdet 

Ny mulighed for at søge holdfællesskab til hold uden at det også gælder for 1. holdet. Det er 
et forsøg i rækkerne U-13 – U-19, med at kunne lave holdfællesskab på foreningens 2. hold. I 
denne ordning kan man kun indgå i et holdfællesskab pr. aldersgruppe/køn. 

 
Så en forening kan enten deltage i et holdfællesskab ud fra de ”gamle HF regler”, se stk. 7.1 – 
7.10, eller deltage i et holdfællesskab ud fra disse nye regler stk. 7.11 – 7.18. 

  
 
 
 
 
 


