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Til: De fynske håndboldklubber  
 
Kampredigering for 2. halvsæson 22/23 
  
Kampene for 2. halvsæson i rækkerne administreret af FHF er klar på 
Håndoffice senest fredag d. 16. december kl. 18. 
  
Kampenes nuværende placering:  
Kampene er så vidt muligt placeret på de dage, hvor I er blevet bedt om at reservere haltid til FHF-
kampe. I bedes være opmærksom på, at der kan forekomme mulighed for, at nogle hold har fået 
tildelt ”skæve” nøgler og derfor skal spille på dage, hvor I ikke nødvendigvis har reserveret hallen.  
Det kan ligeledes risikeres, at der placeres kampe om søndagen, hvor I muligvis kun har hallen til 
jeres rådighed om lørdagen. Der kan også være kampe, som er placeret i Hal 2, selvom I havde 
booket banetid til Hal 1. I disse situationer skal I så selv gå ind i Håndoffice og placere kampene, 
så de passer bedst ind I jeres præferencer.  
 
Skulle det være nødvendigt, at der planlægges en hverdagskamp, så lægges denne altid om 
onsdagen i den pågældende uge. I skal ligeledes hér selv placere dem en anden hverdagsaften, 
men i den samme uge (dog ikke om mandagen), alt efter hvad der passer med klubbens haltider.  
 
Såfremt der er lagt kampe en søndag, hvor jeres hal IKKE er reserveret, bedes I først undersøge, 
om hallen er ledig den pågældende søndag, eller om kampene evt. kan afvikles lørdag i samme 
weekend i stedet. Kampen kan dog IKKE flyttes til en anden weekend. Flyttes kampen til 
hverdage, skal det være i den foregående uge indtil tirsdag. (En kamp der f.eks. er placeret 
søndag den 26/3 må f.eks. gerne flyttes til tirsdag den 21/3, men IKKE mandag d. 20/3)  
 
Ønskes en kamp alligevel flyttet til den forrige uge, end dén som den i første omgang er placeret i, 
så kan dette KUN GØRES VED EN AFTALE MED MODSTANDEREN. Kampen kan dog 
overhovedet ikke rykkes til tidligere end om tirsdagen i den forrige uge. 
 
Håndoffice benyttes til at indtaste kamptiderne. Kampredigeringen er åbent i Håndoffice til og med 
onsdag d. 21. december kl. 23.59, hvor der skal være sat tider på alle kampe(!). 
Torsdag d. 22. december vil det være muligt at aftale flytninger med modstanderholdet og så selv 
flytte kampene i Håndoffice - men kun efter en gensidig aftale. Herefter må man ligeledes lukke 
”huller” på kampdagen, hvor kampen er flyttet fra. Dette vil klubberne ligeledes selv kunne gøre 
fredag d 23. december  
- Ifbm. med kampflytninger bedes I tage hensyn til kamptidspunkterne og modstanderens 
transporttid, specielt ved hverdagskampe! 
 
Hvis I ikke selv kan lægge tiderne i Håndoffice, skal I kontakte Peter-Tommas Møss via e-mail: 
ptm.fhf@dhf.dk eller tlf. 6613 4311 i kontorets åbningstid.  
- Hører vi ikke noget, så bliver kampene fastsat administrativt.  
 
Hvordan flyttes kampene?  
FHF opfordrer til, at man i forbindelse med kampflytninger til hverdage, kontakter modstanderne for 
at finde en dag, hvor begge hold kan spille. På den måde sikre vi, at kampene kun skal flyttes én 
gang, og at klubberne derved sparer penge ved at undgå ekstra flyttegebyrer.  
 
Udekampe kan ligeledes flyttes, hvis der kan opnås enighed med modstanderen. Opnås der 
enighed flytter hjemmeholdet via deres kampredigering i Håndoffice.  
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• Første runde starter søndag d. 8. januar. Den tidligste dato kampe må flyttes til,  
er d. 6. januar. Men dette kan kun gøres i overensstemmelse med modstanderen. 

• Ingen kampe må flyttes til efter søndag den 26. marts. 

• Som udgangspunkt må ingen hold spille mere end én kamp i den sidste uge af turneringen 
(altså, mellem mandag d. 20/3 og søndag d. 26/3). Dispensation hertil kan kun gives af 
FHF.  

• Kampe placeret søndag den 21. februar (2. søndag i vinterferien) må gerne flyttes til 
hverdage i uge 6, 09 – 12. februar (tirsdag – fredag) uden aftale.    

 
Hjemmekampe mod MH89 Marstal og HF Vestærø: Når der administrativt påsættes kamptider 
på disse foreningers kampe, bedes de så vidt muligt respekteres, da det sikrer den korteste mulige 
rejsetid for udeholdet. Det kan i denne forbindelse oplyses, at søndag vil holdet ankomme med 
færgen til Svendborg kl. 09.50 eller kl. 11.50, hvortil der så skal lægges den videre transporttid.  
 
Vær opmærksom på følgende - Før du påsætter tider:  
Der skal afsættes følgende tid pr. kamp:  
o 2x30 minutter: 75 min.  

o 2x25 minutter: 60 min.  

o 2x20 minutter: 45 min.  
 
Der må IKKE sættes yderligere tid af mellem kampen, på nær i Fynsserien hvis det skønnes 
nødvendigt.  
 
FHF påsætter dommere til alle turneringskampe: 

Kampe med 2 dommere skal ligge samlet på stævnedagen. Overholdes ovennævnte ikke, kan 
kampene blive flyttet administrativt af FHF.  

Ved hverdagskampe skal banen være fri MINDST 5 minutter før kampstart. (Dvs., at hvis holdets 
træningstid starter kl. 18, så kan kampen tidligst starte kl. 18.05) 
 
Endeligt kampprogram er tilgængeligt senest onsdag den 28. december kl. 18. 
Vær derfor sikker på, at jeres trænere ikke printer kampprogrammerne ud inden de er endelige. 
Kampe kan nemlig blive flyttet administrativt indtil sidste øjeblik.  
 
God fornøjelse, TAK FOR HJÆLPEN og god jul!  
 
Med venlig hilsen 
 
FYNS HÅNDBOLD FORBUND  
Turneringsudvalget  
 
Bjarne Knudsen  
Formand  

/ Peter-Tommas Møss. 
 


