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Ombrydning 2. halvsæson børne og ungdomsrækker    
 
Der er nu påsat vejledende streger på de enkelte rækker i alle børne og ungdomsrækkerne. Disse vil 
indikere den forventede ombrydning til 2. halvsæson. Har man som klub ønsker i den ene eller anden 
retning i forhold til den forventede placering i forhold til op/ned stregerne har man mulighed for at 
fremsende sit ønske, og så vil Turneringsudvalget så vidt muligt forsøge at imødekomme disse ønsker i 
forbindelse med udarbejdelse af rækker og puljer til 2. halvsæson.  
Denne formular skal også bruges hvis man ønsker at trække hold i forbindelse med afslutningen af 1. 
halvsæson. Ligeledes vil der være mulighed for at tilmelde NYE hold (Altså ekstra hold der IKKE har 
deltaget i 1. halvsæson) via Håndoffice. Man kan IKKE tilmelde hold i årgange hvor man også trækker 
hold. Her skal man bruge muligheden for at fremsende ønsker. 
 
Fremsendelser af ønsker, trækning og eftertilmelding af nye hold, skal foretages senest søndag den 6. 
december. Se mere på hjemmesiden 

 

Serie 2, 3 og 4 - 2. halvsæson – Husk tilmelding   
 
Husk Serie 2,3 og 4 er åbne rækker, og alle hold der ønsker at deltage i 2. halvsæson, skal tilmelde sig 
via Håndoffce. Tilmeldingsfristen er den 6. december. 
 
Holdene bliver IKKE overflyttet automatisk til 2. halvsæson.  
 

Afbud til kampe – husk dommerne 

Vi præsenterede i sidste uge muligheden for at melde afbud grundet Covid-19 via. Håndoffice. Flere har 
benyttet muligheden, men I skal huske så selv om afbuddet indberettes via. håndoffice, skal formularen 
(her på linket) udfyldes, for at vi har mulighed for at give dommerne besked – så husk altid at udfylde 
blanketten eller kontakt dommerpåsætteren i forbindelse med afbud, så vi sikrer at dommerne ikke 
kører forgæves til aflyste kampe. 
 
 

Dommerkursus d. 12. december 

Der vil blive udbudt et dommerkursus d. 12. december i Vindinge fra kl. 9-14.30, send en mail til 
sla.fhf@dhf.dk ved tilmelding.  

** 

Cirkulæret er færdigredigeret d. 02. december kl. 15.28. 

 

Covid-19 information på side 2 

 

 

 

https://www.dhf.dk/forbund/fhf/turneringer-staevner/turnering-2020-2021/ombrydning-opstart-2-halvsaeson/
https://www.haandbold.dk/forbund/fhf/turneringer-staevner/turneringsinformation/covid-19-afbud-eller-flytning/
https://www.haandbold.dk/forbund/fhf/turneringer-staevner/turneringsinformation/covid-19-afbud-eller-flytning/
mailto:sla.fhf@dhf.dk
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Covid-19 information 

Regler vedr. forsamlingsforbud 

Seniorspillere må maksimalt forsamles 10 personer (inkl. træner) i forbindelse med træning og 
aktiviteter i foreningen. Det er stadig tilladt at opdele hallen i flere områder, og dermed træne flere 
grupper af 10 personer – dog skal I være opmærksomme på, at gruppernes veje ikke må krydses 
hverken i træningen eller til- eller fra træningsområdet.  

Børne- og ungdomsspillere er ikke omfattet af forsamlingsforbuddet på 10 personer, her dispenseret 
så man må samles op til 50 personer, så længe de maksimalt er 21 år.  

Har man en person i en træning / til et arrangement som er over 21 år (dog ikke træner / leder), er 
reglerne om forsamlingsforbud på 10 gældende.  

Turnering og stævner må gerne afvikles for denne gruppe, da vi har sikret at turneringerne er tilrettelagt, 
så der ikke deltager mere end 50 personer i de grupper der spilles i samtidig. 

Praktisk information vedr. kampafvikling 

− Der må gerne spilles kampe og stævner i børne- og ungdomsrækkerne. Dog må der maksimalt 
deltage 50 aktive pr. kamp (hver kamp er en selvstændig aktivitet, når der min. er 10 minutters pause mellem 

kampene) eller til stævnerne inden der skal være en pause. Alle FHF kampe / stævner overholdes 
disse regler. 

− Udskiftningsområde (stole), dommerbord og stolper skal rengøres / desinficeres mellem hver kamp 

• Der skal ikke gøres rent i pausen ved skift af udskiftningszone 

• Det er arrangørforeningens ansvar, at rengøringen sker.  

o Dette kan evt. gøres af dommerbordsvagterne efter kampen 

− Det er kun tilladt at medbringe det maksimalt antal spillere /officials til jeres kampe – evt. skadede 
eller spillere der ”sidder over” vil være tilskuere, og bør kun deltage på hjemmebane. 

− Det anbefales kraftigt at man klæder om hjemmefra – der vil være mange omklædningsrum der ikke 
kan benyttes, eller kun kan rumme få spillere ad gangen. 

− Det er en god ide, at tjekke hjemmeside eller Facebook hos den klub I skal spille hos, mange har 
lavet gode og flotte vejledninger, som beskriver de lokale forhold der er for deres forening. 

Tilskuere 

− Tilskuere er omfattet af krav om mundbind, dog skal mundbindet ikke bæres når man sidder på sin 
plads i hallen.  

− FHF anbefaler på det kraftigste til, at man ikke deltager som tilskuer på udebane.  

• Kapaciteten i hallerne er begrænsede, så bliv derfor hjemme på udebane, og mød kun op 
når I spiller på hjemmebane, kun chauffører for holdet bør deltage.  

Turneringsændringer 

− Ingen hilsepligt før-og efter kamp 

− Der er stadig krav om at skifte side i pausen i alle rækker 

− Pausen i kampe på 2 x 25 min og 2 x 30 min. er sat ned til 5 minutter. (Ikke divisionskampe) 

− Pausen i kampe på 2 x 20 min er der ikke ændret på  

− Pausen foregår i udskiftningsområdet (hvor holdet var i 1 halvleg). ”Pausesnakken” foregår på banen, 
hverken spillere eller dommere må forlade banen i halvlegen. 

Se mere information, og alle retningslinjer her 
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