
Odense den 11. november 2020 
Cirkl.: 032-BUU-216 
 

 

Eksklusiv Partner: 

 

 
 

 
 

Invitation til U-13 Drenge C og U-13 Pige C stævne  

Lørdag den 12. december 2020 

I tidsrummet kl. 09:00 - 18:00 
 
 
Der afvikles syv U-13 C stævner i sæson 2020 – 2021 med tilmelding til hvert enkelt 
stævne. 
Se øvrige datoer på hjemmesiden. 
 
Kampene er placeret i tidsrummet 9 - 18, og hvert hold spiller 2 kampe pr. stævne (2x20 
min pr. kamp). Der udsendes invitationer til hvert enkelt stævne med angivelse af dato 
for tilmeldingsfrist.  
 
Tilmelding 
Tilmeldingsfrist til U-13 C stævne er den 30. november 2020 
Det færdige program offentliggøres på håndboldinfo senest mandag den 7. december  
kl. 18. 
 
Hvem kan deltage 
Det er tilladt at benytte spillere der også deltager i U-13 Drenge B og C og U-13 Pige B 
og C rækken i den løbende turnering. (ønsker man at benytte A rækkespillere skal 
turneringssekretæren ved FHF kontaktes). Det er også tilladt at bruge U-11 spillere.  
 
Arrangør 
Det forventes, at de hold der deltager i U-13 C stævnerne, også er villige til at stille hal til 
rådighed. 
Banetiden registreres i HåndOffice - standard rettes til stævne og i bemærkning skrives 
U-13 C stævne. 
 
Pris 
380 kr. pr. hold.  
Der ydes godtgørelse på 35 kr. pr. kamp til stævnearrangører. 
(FHF påsætter dommere til U-13 stævner, udgiften er inkluderet i deltagergebyret).  

 
 
Husk at afbud skal meddeles FHF - Afbud indtil 8 dage før koster 300 kr. Afbud mindre 
end 8 dage før koster 500 kr. Afbud der først kan meddeles efter kl. 12. fredag før 
stævnet, skal også meddeles til arrangørklubben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.haandbold.dk/forbund/fhf/turneringer-staevner/staevner/u-12/oversigt/
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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-3. 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-13 stævne må max. bestå af 11 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  
 


