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Nye regler i børne- og ungdomsrækkerne 
 

Kun udskiftning i boldbesiddelse i børne- og ungdomsrækkerne 
 
Regel: Fortolkning: 

 
Det er kun tilladt at foretage udskiftning, mens 
holdet er i boldbesiddelse 

 
Principielt kan et hold kun foretage udskiftning, når 
holdet er i boldbesiddelse. Dette gælder dog ikke for 
målvogteren 
 

 
Der skal idømmes en udvisning(af 2 minutters 
varighed) ved en fejlagtig udskiftning pga., holdet 
ikke er i boldbesiddelse.  
 

 
Der er først tale om en fejlagtig udskiftning, når der 
træder en spiller ind på spillepladsen i stedet for den 
spiller, som forlader spillepladsen. Det er den 
indtrædende spiller, der idømmes en udvisning af 2 
minutters varighed. 
 

 
Det er under særlige vilkår muligt at foretage 
udskiftning - også hvis holdet ikke er i 
boldbesiddelse:  
a) Under Time-Out i forbindelse med en skadet 
spiller  
b) Under Team-Time-Out 
(Ungdomsligaerne) 
 

 
Hvis dommerne vælger at fløjte Time-Out pga. en 
skadet spiller, vil denne til enhver tid kunne udskiftes 
("sund fornuft"). Bemærk dog, at muligheden ikke 
gælder øvrige Time-Outs. 

 
Målvogteren kan frit udskiftes under hele kampen 
 

 

 
Ingen mandsopdækning i børne- og ungdomsrækkerne 

 
Regel: Fortolkning: 
 
Det er ikke tilladt at anvende mandsopdækning  
 
 
Der skal idømmes en udvisning 
(af 2 minutters varighed) til holdofficial "A", hvis en 
forsvarsspiller udfører en ulovlig mandsopdækning  
 

 
Ulovlig mandsopdækning vil sige vedvarende at 
indtage en position i forhold til en modspiller, så 
dennes handlefrihed i det opbyggende spil hindres - 
dvs. at sætte en modspiller ud af spil med det ene 
formål at isolere / passivisere denne.  
Hvis der er tale om en strafbar, vedvarende mands-
opdækning, må følgende være opfyldt:  
a) afstanden mellem forsvarsspilleren og 
angrebsspilleren 
vedvarende er ind til ca. 3 m. med visuel kontakt  
b) forseelsen finder som udgangspunkt sted, mens 
angriberen befinder sig i området mellem 
midterlinjen 
og udskiftningsområdets afgrænsningslinje 
(4,5 m fra midten). 
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OVERNATNINGSSTÆVNE 
 
Fredag den 26. september var der igen overnatnings stævne for klubbens lilleputter og puslinge. Ungerne 
kom kl. 6 fredag aften, hvor der var fælles velkomst. Derefter var der træning for pigerne i hal 2, hvor de 
lavede en masse forskellige bold øvelser. Og drengene var i hal 1, hvor de også lavede en masse sjovt. Ca. 
kl. 8 var der kommet en masse unge mennesker fra KFUM. De havde arrangeret en masse rigtig sjove 
lege, som ungerne virkelig syntes var sjovt. De unge mennesker, var både drenge og piger, der også selv 
spillede håndbold, og der var da også en lokal pige med. Men ungerne syntes i hvert fald at det var rigtig 
sjovt, og de fik også sved på panden. 
Bagefter var den dømt på badning. Spillerne havde hele svømmehallen for sig selv i en time. Så der blev 
badet og leget, men kl. 23 var de godt nok også trætte. Der bød den på natmad, det var pitabrød.  
Så var det ellers på vej i seng. Alle smed sig med en madras og en dyne på gulvet i hal 2, og så blev der 
ellers hygget med slik, og der blev snakket. Ca. kl. 1, var der ro. Endelig….. 
Lørdag morgen var der morgenmad kl. 8. Alle var nogenlunde friske. Det var der også brug for. Alle 
holdene skulle spille kampe om formiddagen. Puslinge pigerne spillede mod drengene et par gange. Og 
lilleput pigerne fik besøg af Brejning KFUM, som kom og spillede en kamp. For mange af lilleputpigerne 
var det deres første rigtige kamp, så de var rigtig spændte. Det endte dog med et nederlag, men som 
pigerne selv sagde, - Vi havde det sjovt. Det er jo også det vigtigste.  
Kl. 12, blev der sluttet fælles af i hal 2, og der blev sagt farvel. Jeg tror alle syndes det havde været en 
rigtig go weekend. Og rigtig godt planlagt fra klubbens side.  
 
Camilla Vinther -  Lilleputpige træner 

 

V/F DAMESENIOR SÆSON 2008/09 
  
Jeg vil gerne som træner på damesiden byde 
velkommen til en ny sæson i Videbæk/Fiskbæk 
2008/09. 
Jeg glæder mig til sammen med Helle Holbøll at 
stå i spidsen for serie 2 damer. 
På damesiden har vi i år måtte sige farvel til et 
par spillere, men nye kræfter er kommet til. 
Et damehold fuld af gejst og ambitioner som jeg 
ser frem til at arbejde med og har  
forventninger til. 
Det er vores mål at komme til at spille i serie 2 
A-rækken efter jul. 
 
Dametræner 
Finn Bjerg  

 

OPFORDRING 
 
Vi vil her gerne opfordre forældre og andre med 
interesse i klubben, til at kommer med indlæg til 
klubbens månedsblad, hvad enten det er ris eller 
ros.   
 
Med venlig hilsen  
Pr. – Bladudvalg 
Lilli Olesen,        Tlf.: 61 67 61 62 

 

VI  HAR  BRUG  FOR  DIN  HJÆLP!!! 
 
Vi søger frivillige forældre til at hjælpe med at samle 
lidt ekstra penge ind til klubben. Har du lyst til at 
hjælpe 3 timer en lørdag formiddag med at gøre 
sommerhus ren, vil vi meget gerne høre fra dig.  
 
Kontakt venligst  
Pr. - Bladudvalg 
Ida Hamborg,     Tlf.: 28 29 35 33  

KFUM IDRÆDTSFORBUND LOTTERI 
 
Ved at købe lotteriet støtter i Videbæk/Fiskbæk 
Håndboldklub, men samtidig får køberne mulighed 
for at vinde rejsegavekort, bærbar computer, 
fotoapparater og gavekort til forskellige butikker. 
Lodderne koster 20 kr. stk., heraf går de 12 Kr. til 
klubben, og de resterende 8 Kr. tilfalder KFUMs 
idrætsforbund, der står bag lotteriet, og dermed også 
afholder udgifterne til dette. 
Så støt os i bestræbelserne på, at skaffe penge til 
Videbæk/ Fiskbæk Håndboldklub. 
 
Med venlig hilsen  
 
Sponsorudvalget 
Videbæk/Fiskbæk Håndboldklub 
 


