Væsentlige ændringer af Ligareglementet 2017-2018
samt 2018-2019
§ 13, stk. 2

Som en følge af Odense-sagen, ønskes præciseret, at
ikke spilleberettigede spillere på kamprapporten efter
kampstart, straffes som sådan.

§ 26

Ændring af pointstruktur som en følge af at damernes
ligaslutspil bliver identisk med herrernes, samt at der
indføres et ændret ligakvalifikationsspil

§ 26, stk. 3
§ 26, stk. 4

Ensretning af pointstruktur for HHL og DHL
Sletning af særlige nedrykningsspil for DHL fra
sæson 2017-2018.

§ 29, nyt stk. 10
§ 33, 35 og 37

§ 32

Fair Play pokalen indføjet.
Ændring af turneringsstrukturen med identisk
ligaslutspil samt ændret ligakvalifikationsspil. Specielt i
DHL er der et specielt nedspil i sæson 2017-2018 som
en følge af ændring fra 12-14 hold fra sæson 2018-2019.
Herefter går vi tilbage til ”normalt” nedspil. Dette
betyder i sæson 2017-2018, at placering 9-11 slutter
sæsonen uden yderligere kampe end grundspillet.
Det præciseres i § 37 hvem der er oprykker (tilføjelse af
stk. 2 og stk. 3)
Ensretning af tekst om 14 hold i begge ligaer

§ 34, stk. 1, litra d)

Ændring af semifinalerne i slutspillet, hvor det
fremover er vinderne af de to slutspilspuljer, der har
hjemmebane i kamp 1 og kamp 3. Ændring foretaget
efter beslutning i DF-H bestyrelsen.

§ 35, stk. 1

Ensretning af Ligakvalifikationsspillet for herre og
damer

§ 35, stk. 2

Særlige forhold for damernes ligakvalifikationsspil
for sæson 2017-2018 slettes.

§ 36

Tilretning af antal hold i 1 DD.

§ 37, stk. 2

Præcisering af at vinderen af 1 DH og 1 DD rykker
direkte op i Ligaen (som en følge af ændret
damestruktur efter udvidelse af DHL til 14 og 1DD til 12
hold)

§ 37, stk. 3

Særlige oprykningsforhold fra 1 DD til DHL slettes, da
udvidelsen af DHL nu er implementeret

§ 38, stk. 2

Præcision af at der er to 1DH hold, der skal spille
kval. Mod to 2. div. Hold. Men der er kun 1 1DD hold, der

skal spille kval mod et 2. div. Hold. Som en følge af
reduktionen af 1 DD fra 14 til 12 hold.
§ 39

Opdeling af § i afsnit for herrer og damer med deraf
følgende fornyet litrering. Ændring som en følge af at 2
2DH hold skal spille om oprykning, mens kun 1 2 DD
hold skal spille om oprykning (grundet kun 12 hold i
1DD) Der er således op til ca 25 % af alle 1DD hold, der
kan komme i nedrykningsfare

§ 40, stk. 5

Ændring af reserveholdslisten som en følge af det
ændrede op/nedspil fra liga til 1. div. hvor der tidligere
var to ligahold og to 1. div. hold mod nu kun et hold fra
hver række.
Sammenskrives til litra a) og litra b) som en følge af
ensretning af de to ligaer. Tidligere stk. 2 slettes af
samme årsag.

§ 40, stk. 5, litra

§ 40, stk. 6

Ændring af reserveholdslisten til 1. division, således
at rækkefølgen bliver nedrykkere efter
kvalifikationskampe mod 2. div. Hold, dernæst direkte
nedrykkere og til sidst hold fra 2. div. , her har tabt
kvalifikationskampene mod 1. div. Hold.

§ 41, stk. 3

Ændring som en følge af bortfald af seedning i ¼finalerne – efter ønske fra DF-H.

§ 42, stk. 4

Præcisering af hjemmebane i ¼ finalerne som en
følge af bortfald af seedning.

§ 58, stk. 4

Ændring af 1. februar reglen til 15. februar reglen.
Dette skyldes at slutrunder for herrer afsluttes ultimo
januar, hvor det bliver meget svært at foretage
erstatninger for skadede spillere. Nu bliver der ca. 14
dage at aftale med erstatninger på.

§ 59, stk. 4

Som en konsekvens af ændring af 1. februar reglen til
15. februar, ændres ligeledes udlåns ordningen for U-23
kontraktspillere til 15. februar – samt kontrakt perioden
ændres da til minimum 4 ½ måned.

§ 69, stk. 2

Tilføjelse af minimums aldersgrænse for gulv tørrere
på 15 år, da dommerne oplever for unge mennesker, der
ikke er i stand til at varetage denne opgave. Ændringen
er ønsket af dommerudvalget.

§ 69, stk. 8 og 9

Konsekvensrettelser som en følge af at fax ikke
eksisterer mere og at resultater ikke indtelefoneres
længere.

§ 70, stk. 2

Diskv. Spillere må kun forlade den anviste stol efter
tilladelse fra observatør eller dommere.
Kun tidtager/sekretær samt en eller to observatører
må sidde ved tidtagerbordet. Dette er for at sikre

§ 70, stk. 3

optimalt udsyn for observatør, specielt når der skiftes
meget ind og ud ved 7 mod 6.
§ 73, stk. 7

Nyt stk. indføjes som en hjemmel til at benytte Video
Proof (som en forsøgsordning 2018-2019)

§ 76, stk. 4

Tilføjelse om at fra sæson 2017-2018 indsender
foreningerne i Liga billeder af trøjefarver hjemme og ude
for markspillere og målmænd. DHF træffer beslutning
om spilletrøjer i hver kamp. Trøjefarverne (billederne)
kan ses på kampen ved opslag på Ligaen.

§ 76, stk. 7

Tilføjelse af krav om mørke og lyse spilledragter.

§ 77, stk. 1

Omskrivning grundet ændret beslutning om hvornår
kamprapporten lukker. Dette vil sige, at OFF A kan
foretage tilretning af kamprapporten lige efter det
tekniske møde. Herefter ingen ændringer længere. Der
er krav om at arrangørforeningen printer kamprapporten
til observatør/dommere, således at de har denne kopi af
forelægge de to officials til påtegning.

§ 77, stk. 1

Ændret procedure for afslutning af kamprapport.
Dette sker nu senest 30 minutter før kampstart ved
dommerbordet. Off. A skal skriftligt godkende. Såfremt
vedkommende ikke møder frem, er kamprapporten
godkendt på det foreliggende grundlag.
Uagtet 30 minutters fristen, hvor kamprapporten lukker,
kan man dog strege en ikke deltageberettiget og anført
spiller indtil kampstart. Dette er eneste mulighed for at
ændre på kamprapporten fra ca. 30 minutter før og indtil
kampstart.

§ 84, stk. 2

Antal personer dækket af økonomisk godtgørelse,
ændret fra 18 til 20, idet dette ikke blev konsekvensrettet
ifm ændring af antal spillere fra 14 til 16. Herefter 16
spillere og 4 ledere.

§ 90, stk. 1

Præcision af at dommernes indberetning af
forseelser før og under spilletiden, er omfattet
indberetningspligt senest 1 time efter kampens
afslutning – affødt af en konkret sag i sæson 2017-2018.

§ 90, nyt stk. 5

Dommernes indberetning af forseelser sket efter
spilletidens ophør er ikke underlagt nogen tidsfrist.
Blandt andet affødt af et eksempel, hvis dommerne blev
forulempet på parkeringspladsen efter kampen, skulle
dette så ikke kunne indberettes – selvom dette var sket
eksempelvis 2 timer efter kampen?

§ 90, nyt stk. 6

§ 97, nyt stk. 2-5

Konsekvenslitrering grundet nyt stk. 5

Hjemmel, indhold og procedure for Video Proof i TVkampe, som en forsøgsordning i sæson 2018-2019.

Selve regelgrundlaget er udarbejdet af DHF’s
regelfortolker
§ 123, stk. 3

Konsekvensændring af maksimalhøjden fra 80 til 100
cm.

§ 124 b) og c)

Reglen om 2. række reklamebander ved målenderne
slettes, da disse bestemmelser har været medtaget ved
en fejl.

§ 126, stk. 1

Konsekvensændring: sletning af ”modsat
masterkamera”

§ 130, stk. 2

Nyt stk. indsættes som en følge af at man ikke vil
have storskærmene til at vise kontroversielle situationer

§ 191

Tilretning af ikrafttrædelsesdato samt korrektion af
formulering, idet kontrakt- og reklamereglement tidligere
er indarbejdet i LR.
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