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Til Foreningens børneansvarlige 
 

 
 
 
 
 
4. U-10 stævne på kortbane lørdag d. 12. december 2020 

 
 

                 
 

  
 

 
 
 
Hold/spillere som deltager i den løbende turnering, må gerne deltage i stævner i samme eller 
højere stævnerække.  
 

Tilmelding 
Tilmelding til U-10 stævne lørdag d. 12. december 2020 i tidsrummet 
9-18.  
Tilmeldingsfrist er onsdag d. 25. november 2020 

Tilmelding foretages i HåndOffice. 
 
Programmet er klar onsdag den 2. december 2020, efter kl. 16 
 
Det er foreningens eget ansvar at tjekke for evt. fejltilmeldte hold, dette kan gøres i 
HåndOffice eller Håndboldinfo, hvor tilmeldingerne opdateres løbende. 
 
Til stævnet i december er der 10 gratis nissehuer til alle tilmeldte hold. Har I brug for 
flere end 10 nissehuer pr. hold, skal I sende en mail til amo.fhf@dhf.dk 
Ekstra nissehuer koster 15 kr. pr. stk. + forsendelse. 
 
Hvad er DHF kortbane 
DHF kortbane spilles på en mindre bane end vi normalt kender, banen er ca. 2/3 af 
længden på en normal bane men samme bredde. Information og regler vedr. DHF 
Kortbane. Kampene afvikles med 4 markspillere og en målvogter på banen ad gangen, 
dog skal målvogterens trøje ikke afvige fra spillernes, da det er frit, hvem der skal stå på 
mål. 
 

Hold på venteliste 
Hold på venteliste efter tilmeldingsfristen er muligt via formular. Hvis det er muligt at 
indsætte holdet, vil FHF rette direkte henvendelse herom. Der fremsendes ikke besked, 
hvis holdet ikke kommer med!  
 
Husk at afbud skal meddeles FHF 
Afbud mindre end 8 dage før koster kr. 500,- 

Tilmelding af hold i følgende stævnerækker: 
U-10 Pige A, B og C 

U-10 Drenge A, B og C 

U-10 Mix 
 
Pris: 350 kr. pr. hold. (FHF påsætter dommere til U-10 stævner, 
udgiften er inkluderet i deltagergebyret) 

 

http://www.haandbold.dk/forbund/fhf/info-til-foreninger/haandoffice-haandbold-app/
mailto:amo.fhf@dhf.dk
http://www.haandbold.dk/forbund/fhf/turneringer-staevner/staevner/spillestaevne-paa-kortbane/information/
http://www.haandbold.dk/forbund/fhf/turneringer-staevner/staevner/spillestaevne-paa-kortbane/information/
https://www.haandbold.dk/forbund/fhf/turneringer-staevner/staevner/u-9/
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Corona restriktioner 
 
I skrivende stund er forsamlingsforbuddet på 50 personer, og det er det antal, vi arbejder 
ud fra til planlægningen af Stævne-4. For at vi kan være sikre på at holde 
deltagerantallet i puljerne (og dermed aktive spillere i hallen) på under 50 er det vigtigt at 
følgende er opfyldt, når I deltager i stævnet: 
 

• En spiller må kun deltage i 1 pulje om dagen. Dvs. at hvis klubben har 2 hold 
med i samme pulje, må spilleren gerne spille på begge hold, men spilleren må 
ikke hjælpe i en anden pulje, før eller senere på dagen.  
 

• En træner må gerne tage med flere hold på en dag. Dvs. at træneren gerne må 
bevæge sig mellem flere puljer.  
 

Hvert hold til U-9 stævne må max. bestå af 9 personer. Spillere/trænere/leder alle 
inklusiv. 
 
 
Har I spørgsmål eller brug for hjælp, er I naturligvis altid velkomne til at kontakte 
kontoret. 
 
 
 
Med venlig hilsen 
FYNS HÅNDBOLD FORBUND 
 
Brian Salomonsen, Formand 
/Mette S. Kongegaard, Sekretær 
Børne- & Ungdomsudvalget 
 
 


