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nr. 027-TU516 

 

 
 
 

Indgået og trukne hold  
 
Indgået: 
U-13 Pige C  Pulje 2 Østfyns HK  28.09.2021 
U-17 Drenge 2. division Pulje 1 Team Vestfyn 24.09.2021 
U-9 Drenge B Pulje 1 Bolbro GIF  28.09.2021 
 
 

Kampredigering afsluttet - Tak for hjælpen 

 

Der skal lyde en stor tak til alle der har deltaget i kampredigeringen. Der var stort set sat tider 
på alle kampe lørdag aften. Der udsendes nu kampændringsjournaler i forbindelse med 
flytninger af kampe, og flytninger kan kun ske efter aftale mellem de to klubber, eller ved 
administrative flytninger. 
 
Se mere her omkring kampflytninger og afbud til kampe (link til FHF’s hjemmeside) 
 
Husk at sikre jer at hallen er til rådighed der hvor I har lagt kampe. (Det er jeres ansvar at 
tjekke dette) 
 

Aldersdispensationer 

 
Aldersdispensation for 1. års spillere til yngre årgang: 

Række: Her er det den række der søges til der skal anføres, f.eks. en 1. års U-15 spiller der 
skal spille U-13 så skal der søges til Række: U-13 

Når det er 1. års til yngre række, er typen: Alder 

Der kan gives maks. 3 aldersdispensation pr. række, og alle 3 med dispensation må benyttes i 
samme kamp. Det er ikke muligt at give flere end 3 dispensationer. 

Det er kun 1. års der kan få dispensation.  

FHF kan IKKE dispensere for de regler da de kommer fra DHF’s turneringsreglement for 
øvrige rækker, og er gældende for alle rækker i hele landet. 

Dispensation for U-17 spillere til seniorrækkerne 

Såfremt klubben ikke har noget U-17 eller U-19 hold kan med søge om Dispensation for U-17 
spillere til senior. (Må deltage på seniorhold til og med øverste lokale række, altså 
Fynsserien.’ 

Når man søger, skal man vælge: Række Senior, og Type: Dispensation. 

https://www.dhf.dk/forbund/fhf/turneringer-staevner/turneringsinformation/flytning-af-kampe/
https://www.dhf.dk/forbund/fhf/turneringer-staevner/turneringsinformation/afbud-til-kampe/
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Der er ikke begrænsning af antal dispensationer for U-17 til senior. 

** 

Aldersdispensationer søges via Håndoffice. 

Dispensationer behandles løbende, og skal man bruge en dispensation til weekenden skal 
den fremsendes senest torsdag. 

Kortbane Stævne 2 for U-9 – U-10, den 9. oktober 

 
Kampprogram til Kortbane Stævne 2 for U-9 – U-10, den 9. oktober ligger klar på 
hjemmesiden og i app. 
 
Rigtig god fornøjelse til alle de deltagende hold, samt en stor tak til de foreninger som er 
arrangører for dette stævne. 
 

Kontorets åbningstid 

 
I morgen torsdag er kontoret lukket for henvendelser grundet fælles administrationsmøde. Fredag er 
vi igen at træffe på telefonen men kontoret er lukket for fysiske henvendelser.  
 
 
** 
Cirkulæret er afsluttet 29.09.2021 kl. 16.21: 


