
 

Forslag til regelændring til Kredsens generalforsamling den 10. marts 2021  

 

Her er vores forslag: 

 Vi foreslår, at division spillere ikke skal kunne benyttes i B og C rækker i U15 og U17, da 

niveauforskellen bliver for stor. 

 Reglen om at man ikke må rykke spillere over flere niveauer, fx fra A til C, overholdes mange gange 

ikke. For at kunne opretholde reglen om at man ikke kan hoppe fra fx 2. division til B, eller fra A til C, 

foreslår vi, at alle klubber skal melde deres spiller truppe for hhv. Division – A – B og C hold ind i 

Håndoffice fra sæsonstart på en oversigt som er tilgængelig for alle, så alle ved hvilke spillere, der 

kan benyttes på hvilke hold. 

 Vi foreslår, at max. 2 division spillere/førsteholds spillere kan benyttes pr. kamp, da flere end 2 

spillere kan få afgørende indflydelse på en kamp, da 3 spillere næsten er et halvt hold. At kunne 

benytte 3 spillere ser vi ikke om spiludvikling for de klubber, der ikke har mulighed for flere hold i en 

årgang og så bliver niveauforskellen for stor fra hold til hold.  

 Et indspark, ikke en regelændring: Fra U15 og op findes ofte ikke en C-række. Det skal derfor 

tydeliggøres, at B rækken må betragtes som laveste, mulige række, og ikke som en B-række, hvor 

der også en C-række. Et hold, der spillemæssigt hører til i en C-række, bliver ikke til B-række 

spillere, bare fordi der kun eksisterer B-række turnering i deres årgang. Bare fordi man spiller U15, 

betyder det ikke at hele holdet har spillet håndbold siden de var små, så deres håndboldmæssige 

udviklingsniveau kan sagtens være C-række svarende. Motivationen forsvinder når et reelt C-hold 

taber mere eller mindre alle kampe, fordi de møder hold der ikke hører til i den laveste række. 

Alternativet kunne være at fastholde en C-række, selvom det også kun er med få hold, og så lade de 

hold møde hinanden flere gange per sæson. Hellere spille mod de samme holde 3 gange og have 

gode, jævnbyrdige kampe med relevant udvikling til alle hold. 
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