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Til klubber med ungdomshold 
 

Turneringsstruktur for sæson 2017-18 
 

 
Ungdomsudvalget i SVBK har valgt at bibeholde turneringsstrukturen, hvor der spilles en 
helårlig Grand prix turnering og en DM-kvalifikationsturnering. 
 

 
DM kvalificerende turnering U14-U16-U18 (Sjællandsmesterskabet) 
Spilles over op til 4 runder fordelt med 1 runde i efteråret og 3 runder i foråret. Holdene 
spiller alle mod alle, en eller flere gange, dog kan U18 holdene maksimalt møde hinanden 
2 gange. UU har besluttet at 2. holdene ikke kan tilmeldes SM-turneringen i sæsonen 
2017-18. Vinderne af turneringen bliver Sjællandsmestre. 
o U18 spilles over op til 4 runder  
o U16 spilles over 4 runder. Hvis antal tilmeldte hold kræver en runde mere, vil der blive 

lagt en hverdagsrunde ind. 
o U14 spilles over 4 runder 
o Reglerne for deltagelse i den DM kvalificerende turnering er de samme som ved DM 

o Der skal være 6 spillere på banen 
o Piger kan kun spille på pigehold og drenge på drengehold 
o Særregel i HU14: piger må deltage på drengehold  

o Runderne spilles på faste dage og det er som udgangspunkt ikke muligt at flytte kam-
pene/runderne. I bør derfor være opmærksomme på dette i forbindelse med fastsæt-
telsen af DT-kampe og ønsker om spillefri i kredsturneringen. Dog kan et stævne eks-
traordinært flyttes hvis: 

o Alle de deltagende klubber er enige herom. 
o Såfremt enighed ikke kan opnås mellem alle klubberne kan enkelte kampe flyt-

tes. Her er muligheden, at kampene spilles på hverdage, lokalt i klubberne. Den 
klub som ønsker kampene flyttet må påregne at spille disse som enkelte kampe 
på udebane. 

o Kampflytningerne er godkendt af SVBK senest 6 uger før oprindeligt kampdato, 
dog for runderne i december er fristen 3 uger før. 

 

TERMINER DU14-HU14 DU16-HU16 DU18-HU18 

1. runde Lørdag 2. decem-
ber 2017 

Søndag 3. december 
2017 

Hverdagsrunde uge 48-49* 

2. runde Søndag 14. januar 
2018 

Søndag 21. januar 
2018 

Hverdags runde uge 5-6 

3. runde Søndag 28. januar 
2018* 

Søndag 11. marts 
2018 

Hverdags runde uge 12 

4. runde Lørdag 10. marts 
2018 

Søndag den 15. april 
2018 

Lørdag el. søndag den 7-8. 
april 2018** 

 
* Tages kun i brug hvis antallet af holdene kræver det. 
** Modsatte dag af DM-finalerne (damerne spiller finale lørdag og herrerne spiller finale 
søndag) 



 

 
 
Grand Prix turneringen 
Bliver et helårligt tilbud, med 11-13 stævner i perioden 7/10-2017 til 13/5-2018. 
Holdene møder hinanden efter niveau og målet med denne turnering er, at holdene skal 
have så mange jævnbyrdige kampe som muligt.  
 

Såfremt I har spørgsmål er I meget velkomne til at kontakte undertegnet. 
 
 

For ungdomsudvalget 
 
Christina Cassone 
SVBK Kredssekretær 
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