
Odense den 22. april 2021 
Cirkl.: 064-TU532 

 

Eksklusiv Partner: 

 

 
Til Foreningens Ungdomsansvarlige og Seniorer 
 

 
INVITATION til Endagsstævner 

for U-9 til U-19 og seniorer i SAND 
samt stævner på GRÆS for seniorer  

i maj og juni måned 2021 
 

 
Ønsker jeres forening at afvikle et endagsstævne, så udfyld blot 
denne formular og FHF vil efterfølgende få oprettet stævnet i Hånd@ 
som andre hold så kan tilmelde.  
 
 
Beach Handball – Endagsstævner 
Målgruppe: U-9 til Senior 
I samarbejde med en forening som ønsker at stille en eller flere beachbaner til rådighed 
for et stævne, kan melde ind, om hvilken / hvilke dage og evt. grupper I ønsker stævner 
for. Benyt følgende formular. 
 
Stævner på græs 
Målgruppe: Senior 
I samarbejde med en forening som ønsker at stille en eller flere græsbaner til rådighed 
for et stævne for seniorrækker, kan melde ind, om hvilken / hvilke dage og evt. grupper I 
ønsker stævner for. Benyt følgende formular. 
 
 
Kampene kan placeres på hverdage - mandag til fredag med start tidligst kl. 17.30 og 
senest kl. 20.00 samt evt. i weekenden i tidsrummet 10.00 – 17.00.  
Der må ikke placeres kampe i weekenderne den 29.-30. maj, 05.-06. juni, 12.-13. juni. 
(Weekender hvor FHF afholder Beach stævner) 
 
Kampene kan blive afviklet fra den 10. maj til 25. juni 2021.  
 
Kampene afvikles hos hjemmeholdet, og har man ikke en Beachbane eller græsbane, 
kan hjemmekampe afvikles på en bane et andet sted, men det er foreningens eget 
ansvar at finde en bane, hvis foreningen ikke selv har en til rådighed. 
 
Tilmelding af hold foretages i HåndOffice, når FHF har oprettet endagsstævnet. 
Endagsstævnerne vil løbende blive oprettet i Hånd@ og annonceres på FHF’s 
hjemmeside samt Facebook. Så HUSK at holde godt øje… 
 
 
Corona restriktioner 

Stævnet afvikles under hensyntagen til gældende restriktioner mht. antal deltagere, 
afstandskrav m.v. 
De gældende restriktioner til de enkelte stævner, vil blive meldt ud til alle deltagende 
foreninger og hold inden stævnets afvikling. 
 
 

https://www.haandbold.dk/forbund/fhf/turneringer-staevner/beach-handball/medarrangoer-af-staevner/
https://www.haandbold.dk/forbund/fhf/turneringer-staevner/beach-handball/medarrangoer-af-staevner/
https://www.haandbold.dk/forbund/fhf/turneringer-staevner/beach-handball/medarrangoer-af-staevner/


 

 

Eksklusiv Partner: 

 

Husk at afbud skal meddeles FHF 
Afbud indtil 8 dage før koster Kr. 300,- 
Afbud mindre end 8 dage før koster kr. 500,- 

Alle afbud grundet smittede med Covid-19 er 
gebyrfrie. 
 
 
Har I spørgsmål eller brug for hjælp, er I naturligvis altid velkomne til at kontakte kontoret 
på tlf.: 66 13 43 11 eller på mail fhf@dhf.dk. 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
FYNS HÅNDBOLD FORBUND 
Beach Handball Udvalget  
 
John Kruse; Formand 
/Mette Kongegaard, Sekretær 
  
   


