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Indgået og trukne hold  
 
Trukne: 
U-13 Pige C  Pulje 2 Østfyns HK  Udgået pr. 06.10.21  
U-17 Drenge 2. Division Pulje 1 Aarup BK  Udgået pr. 04.10.21 
 

Administrative sammentrækning af kampprogram 

 

Når der sker flytning af kampe og trækning af hold vil der ofte blive hul i dagens kampprogram. 
Derfor vil I opleve at der kommer kampændringsjournaler hvor en kamp er flyttet fra f.eks 
17.30 til kl. 14. Dette gøres for at der ikke kommer hul i jeres kampprogram samt at 
dommerpåsætningen bliver mere besværlig og dyrere når kampene ikke ligger efter hinanden. 
 
Beklager ulejligheden. 
 
Se mere her omkring kampflytninger og afbud til kampe (link til FHF’s hjemmeside). 
 

U-9, U-10 & U-11 – Kortbane – Nye spilformer 

 
Målmand i U-9, U-10 og U-11: Der skal ikke benyttes målmandstrøje. Alle på holdet skal bære 
alm. spilletrøje. Der skal altid være en spiller i målfeltet og målmanden må ikke gå ud af 
målfeltet (bortset fra ved udskiftning) 

Husk at alle må være målmand, og det at man ikke benytter målmandstrøje skulle gerne være 
med til at fremme at flere forskellige står på mål.  

Husk der er ændringer i antallet af spillere man må benytte pr. kamp: 

U-9: Max 7 på holdkortet 4+1 på banen 
U-10: Max 9 på holdkortet 5+1 på banen 
U-11: Max 9 på holdkortet 5+1 på banen 

Find evt. mere information om de nye spilformer her 

 

Ministævne 2 for U-5 – U-8, den 6. november 

 
Invitationen til Ministævne 2 for U-5 – U-8, den 6. november er klar på hjemmesiden. 
Tilmeldingsfristen er onsdag den 20. oktober. 
Skynd jer at få tilmeldt nogle hold! 
 

https://www.dhf.dk/forbund/fhf/turneringer-staevner/turneringsinformation/flytning-af-kampe/
https://www.dhf.dk/forbund/fhf/turneringer-staevner/turneringsinformation/afbud-til-kampe/
https://www.haandbold.dk/boern-unge-og-motion/nye-spilformer/intro-til-spilformer/
https://www.haandbold.dk/media/17621/invitation-u-5-u-8-staevne2-06112021.pdf
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U-11 kortbane – U-13 stævne 2, den 30. oktober 

 
Tilmeldingen til U-11 kortbane og U-13 stævne 2, den 30. oktober er stadig åben for tilmelding. 
Fristen udløber på onsdag den 13. oktober!!!  
Tilmeldingen foregår via HåndOffice. 
 
U-11 - Invitation 
U-13 - Invitation 
 

Foreningsmøde 

 
Indbydelsen til foreningsmøde er ude og der er deadline for tilmelding i aften. Skal din forening 
deltage og komme hjem med gode ideer, så tilmeld jer mødet hurtigt. 
 
Se mere om det her. 
 
** 
 
Cirkulæret er afsluttet 6.10.2021 kl. 15.21. 

https://www.haandbold.dk/forbund/fhf/info-til-foreninger/haandoffice-haandbold-app/
https://www.haandbold.dk/media/17620/invitation-u-11-staevne2-301021.pdf
https://www.haandbold.dk/media/17619/invitation-u-13-c-staevne2-301021.pdf
https://www.haandbold.dk/media/17540/025-kons802-foreningsmoede.pdf

