
 

PROP Sommer 2023 
Brøndby den 7. februar 2023  

TU 009-23 SP/-. 
 
Sidste frist for tilmelding er mandag den 13. marts 2023. 

 
 

Propositioner for sommerturneringen 2023 
 

1. Generelt: 

 Turneringen afvikles efter DHF’s turneringsreglement for øvrige rækker. 
 

Turneringen afvikles i perioden 11. april til 25. juni 2023. 
 
Turneringen afvikles med kampe på hverdage og kampe i weekend. 

 
Der afvikles ikke finalekampe ligesom der ikke er særskilt præmiering af puljevinder. 
Læs mere under punkt 6. 

 
Spillere, der har deltaget i vinterturneringen 2022-2023 kan opnå deltageberettigelse for 
ny forening uden iagttagelse af 30 dages karenstid jf. Turneringsreglement § 4.2. 
 
Det er tilladt at benytte piger i drengerækkerne op til U-17.  
 
Hvert hold forventes at skulle spille 4 – 10 kampe. 
 

2. Spillested og kampafvikling: 

 Hvert hold stiller med mindst én spilleklar bold. 
 
Det er hjemmeholdet der hæfter for betaling af evt. halleje. 
 
I tilfælde af ensartet spilledragt skifter udeholdet. Stiller et hold op i anden trøjefarve 
end den i fortegnelsen anførte, skal dette hold skifte. Spilles på neutral bane, er det sidst 
nævnte hold, der skifter. 
 
Udebliver et hold uden afbud, eller er holdet ikke spilleklar, kan kampen erklæres tabt 
for det pågældende hold (administrationens afgørelse), og foreningen idømmes en bøde 
på kr. 1000,00. I gentagelsestilfælde kan idømmes en bøde på kr. 2.000,00 pr. kamp. 
 
Hvis et hold trækkes fra turneringen, idømmes foreningen en bøde på 
kr. 773,00. 
 
Udebliver en dommer fra en kamp, skal den arrangerende forening udpege en 
dommer (kampen skal altid afvikles).  
 
HRØ påsætter dommere i alle rækker for U-13 og ældre, såfremt der er dommere nok 
til rådighed. 
 
Begge hold skal udfylde elektroniske holdkort i henhold til de gældende regler. 
 
 



 

3. Årgange: 

 Oldies-Girls                                 alle der er født i 1989 eller tidligere 

Oldies-Boys                                alle der er født i 1987 eller tidligere 

U-19                                            alle der er født i 2004-2005 

U-17                                            alle der er født i 2006-07 

U-15                                            alle der er født i 2008-09 

U-13                                            alle der er født i 2010-11 

U-11                                            alle der er født i 2012 

U-10                                              alle der er født i 2013 

U-9                                              alle der er født i 2014 

 

4. Dispensation: 

 Dispensationer er gældende i henhold til Turneringsreglementet for øvrige rækker. 
 

5. Flytning af kampe: 

 Flytning af kampe er gældende i henhold til Turneringsreglementet for øvrige rækker. 
 

6. Præmier ved afslutning af turneringen: 

 Ved afslutning af turneringen udtrækkes præmier som er uddannelsesprodukter fra HRØ 
på baggrund af følgende: 
 
Senior- og oldieshold udgør en samlet lodtrækningspulje. 
 
Hold i U-15 til og U-19 udgør en samlet lodtrækningspulje. 
 
Hold i U-9 til U-13 udgør en samlet lodtrækningspulje. 
 
Hvert tilmeldt hold, der gennemfører hele turneringen vægtes med et lod i forbindelse 
med lodtrækningen. Tilmelder en foreningen flere hold indenfor samme 
lodtrækningspulje, vil hvert af foreningens hold, der gennemfører turneringen blive 
vægtet med et lod. 
 
Lodtrækningen finder sted efter turneringens afslutning Lodtrækningen sker på HRØ’s 
kontor og gennemføres af formanden for HRØ og Næstformand for Drift Turnering. 
 
 
 



 

7. Boldstørrelser: 

 jf. Turneringsreglement § 1.9. 
 

8.0 Rækketilmelding:  

 Der kan tilmeldes i 2 rækker generelt for ungdom og oldies: 
I U-15 til U-19 A: 
Her forventes tilmeldt hold, der til vintersæsonen 2023-2024 forventes at tilmelde i Liga, 1. og  
2. division.  
 
I U-15 til U-19 B: 
Her forventes tilmeldt hold, der til vintersæsonen 2023-2024 forventes at tilmeldes i A-rækken 
og B-rækken. 
 
I U-9 til U-13 A: 
Her forventes tilmeldt hold, der til vintersæsonen 2023-2024 forventes at tilmeldes i A-rækken 
og toppen af B-rækken. 
 
I U-9 til U-13 B:  
Her forventes tilmeldt hold, der til vintersæsonen 2023-2024forventes at tilmeldes i bunden af 
B-rækken og i C-rækken. 
U-9, U-10 og U-11 bør spilles på kortbane. U-9 afvikles med 4 + 1 og U-10 og U-11 med 5+1. 
Har man ikke kortbane, spilles kampen på en normal håndboldbane.  
 
Der kan tilmeldes i 3 rækker for senior: 
A-rækken er hold som forventes at spille i 2. division og 3. division. 
 
B-rækken er hold som forventes at spille i kv, serie 1 og serie 2. 
 
C-rækken er hold som forventes at spille i serie 3 og serie 4. 
 
A-rækken, der omfatter hold, der vægter lige kampe fremfor køreafstand. Der forsøges stadig 
taget geografiske hensyn ved puljeinddeling, men der må forventes en vis køreafstand til 
kampene. Dækker hele regionen. 
 
B-rækken, der omfatter hold, der vægter køreafstand frem for lige kampe. Lokalt forankret.  
 
Rækker kan lægges sammen, ligesom antal hold i puljen og antal puljer er efter 
administrationens afgørelse. Der kan afvikles såvel enkelt- som dobbeltturnering afhængig af 
antal tilmeldte hold. 
 
Nedenfor anføres de særlige forhold under årgangene. 
 

9.1 Oldies A  

 Her må deltage spillere, der samme dag har deltaget eller skal deltage på et højere rangerende 
seniorhold. 
 
Der udbydes turnering i såvel Oldies-girls som Oldies-boys. 
 
Spilletid: 2. x 25 minutter med 2 minutters pause. 
 
 



 

9.2 Oldies B  

 Her må deltage spillere, der samme dag har deltaget eller skal deltage på et højere rangerende 
seniorhold. 
 
Der udbydes turnering i såvel Oldies-girls som Oldies-boys. 
 
Spilletid: 2. x 25 minutter med 2 minutters pause. 
 

9.3 Senior A: 

 Der udbydes turnering i såvel dame som herre. 
 
Spilletid: 2 x 30 minutter med 5 minutters pause. 
 

9.4 Senior B: 

 Der udbydes turnering i såvel dame som herre  
 
Spilletid: 2 x 30 minutter med 5 minutters pause. 
 

9.5 Senior C: 

 Der udbydes turnering i såvel dame som herre  
 
Spilletid: 2 x 25 minutter med 5 minutters pause. 
 

10.1 U-19 A: 

 Der udbydes turnering i såvel pige som drenge. 
 
Spilletid: 2 x 30 minutter med 5 minutters pause. 
 

10.2 U-19 B: 

 Der udbydes turnering i såvel pige som drenge.  
 
Spilletid: 2 x 25 minutter med 5 minutters pause. 
 

10.3 U-17 A: 

 Der udbydes turnering i såvel pige som drenge. 
 
Spilletid: 2 x 30 minutter med 5 minutters pause. 
 

10.4 U-17 B: 

 Der udbydes turnering i såvel pige som drenge.  
 
Spilletid: 2 x 25 minutter med 5 minutters pause. 
 

11.1 U-15 A: 

 Der udbydes turnering i såvel pige som drenge. 
 
Spilletid: 2 x 25 minutter med 5 minutters pause. 
 

 
 



 

11.2 U-15 B: 

 Der udbydes turnering i såvel pige som drenge.  
 
Spilletid: 2 x 25 minutter med 2 minutters pause. 
 

11.3 U-13 A: 

 Der udbydes turnering i såvel pige som drenge. 
 
Spilletid: 2 x 25 minutter med 2 minutters pause. 
 

11.4 U-13 B: 

 Der udbydes turnering i såvel pige som drenge. 
 
Spilletid: 2 x 25 minutter med 2 minutters pause. 
 

11.5 U-11 A: 

 Der udbydes turnering i såvel pige som drenge. 
 
Spilletid: 2 x 20 minutter med 2 minutters pause. 
 

11.6 U-11 B: 

 Der udbydes turnering i såvel pige som drenge.  
 
Spilletid: 2 x 20 minutter med 2 minutters pause. 
 

11.7 U-10 A: 

 Der udbydes turnering i såvel pige som drenge. 
 
Spilletid: 2 x 20 minutter med 2 minutters pause. 
 

11.8 U-10 B: 

 Der udbydes turnering i såvel pige som drenge. 
 
Spilletid: 2 x 20 minutter med 2 minutters pause. 
 

11.9 U-9 A: 

 Der udbydes turnering i såvel pige som drenge. 
 
Spilletid: 2 x 20 minutter med 2 minutters pause. 
 

11.10 U-9 B: 

 Der udbydes turnering i såvel pige som drenge.  
Spilletid: 2 x 20 minutter med 2 minutters pause. 
 

 
 
 
 


