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DGI Jysk-Fynsk
Efterskolehåndbold 2019-2020

Et håndboldtilbud for alle efterskoler uanset niveau
og med fokus på gode oplevelser

DGI giver jer nu sammen med Efterskolernes håndboldudvalg mulighed for, at blive en del af en fleksibel

efterskoleturnering, som har elevernes fysiske og psykiske velbefindende i højsæde. Turneringen sætter udviklingen af

den enkelte efterskoleelev først. Vores tilbud indeholder maksimalt 16 kampe per sæson. Dette skal tilgodese, at

eleverne ikke bliver overbelastet i en periode, hvor der allerede er en høj belastningsgrad i forbindelse med øvrige

aktiviteter på efterskolen.

Giv jeres elever mulighed for at prøve kræfter med håndboldspillet i trygge rammer og på niveau med andre

efterskoleelever. I får mulighed for at spille mod andre efterskolehold, hvor kampen er i fokus. Der er fri tilmelding i

forhold til dit holds niveau. Vi tager personlig kontakt til holdene, hvis der er brug for yderligere afklaring af holdets

niveau. Vi laver puljer ud fra niveau og geografi.

Kampene spilles fra uge 39 og frem til sidste spillerunde før jul i uge 50.

Vi giver mulighed for ombrydning af rækker, så fremt de tilmeldte hold ønsker dette.

Kampene efter jul spilles fra søndag i uge 2.

Sidste mulige spillerunde efter jul er uge 18 (ultimo april).
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Tilmelding
Tilmeldingen åbner mandag 5. august og lukker igen torsdag 29. august.

Tilmeld hold her:

Midt - Nord: www.dgi.dk/202001655001

Syd - Fyn: www.dgi.dk/202010655001

Kampplanlægningsperiode
Dette foregår i uge 36-37.

Pris
Holdgebyr på 750 kr. - opkræves ved opstart af turnering.

Kampflytning koster 500 kr, dog gratis op til 14 dage før kampafvikling.

Udover holdgebyret opkræves et dommerhonorar per kamp, som deles ligeligt imellem de to efterskoler, se

nedenstående priser for de enkelte rækker.

Rækker og puljer
Der udbydes tre rækker, som udgangspunkt. Er der behov for yderligere rækker, er vi åbne overfor at løfte dette ved

behov. Vi arbejder ud fra 5-holds puljer, således at alle hold får 8 kampe før jul og efter jul.

Division A (svarende til 1.division/2.division) (Dommerhonorar per kamp 500 kr.)

Division B (Svarende til A-række) (Dommerhonorar per kamp 400 kr.)

Division C (svarende til B/C-række)* (Dommerhonorar per kamp 300 kr.)

*Kan afvikles som stævneform hvor 3-4 skoler mødes samme dag, eller som enkeltkampe, hvor det forsøges at tænke

piger og drenge sammen ift. kørsel.

Reglement
Kampene afvikles efter JHF's reglement og dømmes af JHF dommere, svarende til DHF’s dommergrupperinger på

tilsvarende niveauer for U17-rækker.

Spørgsmål vedr. turneringen rettes til:

Administrationscenter Syd - Fyn* Administrationscenter Midt - Nord*

Trine Lykke Vind - Idrætskonsulent Håndbold Simon Aagaard - Idrætskonsulent Håndbold

trine.lykke.vind@dgi.dk 7940 4405 / 2383 2764 simon.aagaard@dgi.dk 7940 4170 / 2961 0521

*Administrationscenter Syd/Fyn dækker syd for Århus *Administrationscenter Midt/Nord dækker nord for Århus


