Jydsk Håndbold Forbund – Kreds 8

Program
Momenti Beach Event
U-9, U-10, U-11, U-12 & U-13

På ”Balle Beach anlæg”

Weekenden den 21. & 22. maj 2022

Jydsk Håndbold Forbund – Kreds 8

Velkommen til Beach Handball i Balle
Det er med stor glæde, at Jydsk Håndbold Forbund, Kreds 8 i samarbejde med
Balle Musik- & Idrætsefterskole kan byde velkommen til ”Momenti Beach Event”
for U-9, U-10, U-11, U-12 og U-13 spillere.
Det er ottende år vi afvikler stævnet for disse årgange, i 2019 havde vi
rekordstor deltagelse, hvorfor vi besluttede at udvide stævnet til to dage.
Desværre blev de sidste par år præget af Corona, men nu er vi klar igen til at
give den max gas!
Vi er tilbage igen med Balles ”legeland”; Air-track, fartmåler og meget mere, er
klar igen – Med andre ord, det er igen tid til ”Momenti Beach Event”.
Dette program indeholder en udgave af de specielle regler for Beach Handball.
Vi beder jer gennemlæse reglerne og sikre, at alle på holdet er fortrolige
hermed. Udover de officielle spilleregler er der bagerst i programmet lavet en
opsummering af de væsentligste forskelle fra indendørs håndbold til Beach
Handball. Sørg for at alle spillere på forhånd har læst denne oversigt, der
desuden indeholder praktiske kommentarer om bl.a. kampafvikling.
VIGTIGT: Vi har holdt fast i en ”Corona-regel”. Holdene skal selv medbringe
overtræksveste, til målvogtere og ved farvelighed.
Beach håndboldens filosofi er fairplay, og så skal det være sjovt.
Endnu engang velkommen til en hyggelig dag i sandet!
Med venlig hilsen
Turneringsudvalget & Børne- og Ungeudvalget
Jydsk Håndbold Forbund, Kreds 8
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Info. om Beach Handball
Udskiftningsområdet:
 Begge holds udskiftningsspillere skal opholde sig uden for sidelinien på hver sin
side af banen.
 Udskiftning skal ske i området mellem de to målfelter (15 m.)
 Målvogtere skal foretage indskiftning over sidelinien i eget holds målfelt, hvorimod
udskiftning skal foretages over sidelinien i eget holds udskiftningsområde eller over
sidelinien i eget holds målfelt.
Spillere:
 Et hold består af indtil 8 spillere.
 Der spilles med 3 “markspillere” og 1 målvogter.
 Alle 8 spillere kan stå på mål, men kun 2 spillere må på samme tid være iklædt
målmandstrøje/overtrækstrøje. Trøjeskift sker i eget holds udskiftningsområde.
 Principielt spilles med bare fødder. Det er dog tilladt at spille med sokker eller
støttebind.
Kampens afvikling:
 Spilletiden er 2 x 10 min.
 Kampen startes med et dommerkast på midten af banen.
 Der skal findes en vinder af begge halvlege, så hvis holdene står lige, når halvlegen
standses, skal der efter nyt dommerkast fortsættes til ét af holdene scorer (Golden
Goal).
 Det hold, der vinder første halvleg, får 1 point.
 Vinder et hold begge halvlege, vindes kampen 2-0.
 Vinder hvert hold én halvleg, afgøres kampen med en “Solo-mod-målvogter”-runde.
 Findes vinderen efter en “Solo-mod-målvogter”-runde, vindes kampen 2-1.
 Et hold erklæres som tabere af en kamp, hvis holdet reduceres til under 4 spillere i
kampens løb.
Målscoring:
 En normal scoring udløser ét point (mål).
 Scoring uden at målscoreren har haft berøring med underlaget under
boldbehandlingen (vip), udløser 2 point. Andre spektakulære mål udløser også
2 point.
 Scoring af en målvogter udløser altid 2 point.
 Scoring på straffekast, udløser altid 2 point.
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Fortolkning for U-13 årgange og yngre.
• I forbindelse med 2 points scoring.
 Scoring mellem ben tæller altid 2 point
 Scoring bag om ryg tæller altid 2 point
 Øvrige spektakulære scoringer tæller 2 point (dommerens vurdering)
Personlige straffe:
 Udvisninger er uden tidsangivelse. Dvs. at en udvist spiller igen kan indtræde i
spillet eller erstattes af en anden spiller, når der er sket et boldskifte – dvs. når det
hold, som ikke havde bolden på udvisningstidspunktet, får bolden.
 Den anden udvisning af samme spiller, skal ledsages af en diskvalifikation, som
gælder for resten af kampen (incl. Golden Goal og ”Solo-mod-målvogteren”.) Den
diskvalificerede spiller kan erstattes med en ny spiller, når der er sket et boldskifte –
dvs. når det hold, som ikke havde bolden på udvisningstidspunktet, får bolden.
Andre vigtige regler:
 Begge halvlege startes med et dommerkast.
 Efter målscoring fortsættes spillet med et opgiverkast fra målfeltet.
 Det er tilladt at kaste sig efter en liggende eller trillende bold.
 En liggende eller trillende bold kan altid spilles videre - også fra målfeltet, hvis
markspilleren ikke betræder dette.
 Ved frikast og indkast skal modspillere være mindst 1 m. fra kasteren.
 Straffekast tages midt foran mål ved målfeltlinjen (6 m. fra mål).
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“Solo-mod-målvogter”-runden:
 Hvis hvert hold har vundet én halvleg afgøres kampen med denne særlige “straffekonkurrence”. Alle kampe afsluttes med solo mod målvogter, også selv om
man har vundet begge halvlege.
 Hvert hold udpeger 5 skytter. Hvis et hold udpeger en målvogter som markspiller,
skal en anden spiller indsættes som målvogter. Det hold, der efter 5 kast har opnået
flest mål, har vundet kampen. En spiller må kun kaste én gang i hver ”Solo-modmålvogter-runde”.
 Regler for antal mål ved scoring følger det øvrige regler for scoring.
 Hvis holdene efter 5 skudforsøg til hvert hold stadig står lige, udpeges igen 5
spillere til en ny runde. I denne runde er der faldet en afgørelse, hvis der efter lige
mange kast til hvert hold er en forskel på ét mål mellem holdene (Golden Goal).

Fortolkning for U-13 årgange og yngre.
• I forbindelse med ”Solo mod målvogter” er følgende fortolkning
 Skytten starter sit løb fra midten af banen, og ikke fra starten af målfeltet. Skal
have den ene fod på sidelinjen ved dommerens fløjt. Den angribende spiller må
max. løbe 3 skridt med bolden, efter modtagelsen fra målvogteren.
 Berører bolden sandet, er bolden tabt.
 Målvogteren for det angribende hold, må starte løbet ved målfeltslinjen, og max.
tage 3 skridt med bolden, inden der afleveres til den angribende spiller
 Den forsvarende målvogter, skal have udgangspunkt med en fod på mållinjen i
eget målfelt, ved dommerens fløjt, og må ikke forlade eget målfelt.
Der spilles ikke med forsænkede overliggere i U-9,10 og 11 rækkerne til Beach
Handball
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Præmier
Beach Cup 2022
I disse årgange spiller vi for at alle skal få en ”decideret god oplevelse” af Beach
Handball. Vi har derfor besluttet at være tro mod vore holdninger omkring
resultater og udvikling.
Med andre ord, der spilles ikke frem mod finaler, men alle deltagere får en
medalje, samt en gave fra Efterskolen.

Når holdet har færdigspillet er der præmieoverrækkelse og hold fotografering,
og herefter ”God tur hjem”.
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Praktiske kommentarer - uddrag af regler:
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Spillested:
Balle Musik og Idrætsefterskole, Ballevej 57, Balle, 7182 Bredsten

Der vil være mulighed for at købe mad og drikkevarer.
Rækker og Årgange:
U-9
U-10
U-11
U-12
U-13

2013 og senere
2012 og senere
2011 og senere
2010 og senere
2009 og senere

Eks. Hvis man har mindst to spillere årgang 2010 (U-12) og resten er
årgang 2011 (U-11), tilmeldes holdet i U-12.
I forhold til håndbolden som vi kender den er der i Beach mange
andre regler. I dette stævne har vi valgt at oplevelsen skal i fokus, så
alle kampe ender ud i Shoot out / Solo mod målvogter (Straffekast).
Spørgsmål før stævnet kan rettes til Carsten Glejberg mail
cgl@dhf.dk eller mobil 2422 5415
Du kan se spillet på Håndboldinfo og Håndbold App’ en. Samt følge
med på www.haandbold.dk/forbund/jhf-kreds-8

