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Cirkl. 014-TU507 
Odense, den 7. oktober 2020  
 

TURNERINGSMEDDELELSE  

nr. 014 – TU507 

 
 

Trukne hold 

 
Serie 1 Herrer Pulje 2 OH 77 2 Trukket pr. 03.10.20 

 

U-10 skal spille 5+1 og maks 9 på holdkortet 

 
I forbindelse med oprettelsen af U-10 årgangen der spiller kortbane, var det meddelt at der spilles 4+1. 
Det er ikke korrekt, det skal være 5+1 og der må maks være 9 på holdkortet.  
Således følger vi anbefalingerne fra DHF’s retningslinjer for nye spilformer. 
 

Kampredigering fynske rækker 

 
Rækker, Puljer og kampe til kampredigering offentliggøres torsdag den 08.10. kl. 18. og kan ses på 
Håndbold Info, Håndbold Appen og Håndoffice. Klubberne skal så senest lørdag den 10.10. have sat 
tider på alle kampe, og søndag den 11.10 kan der fortsat flyttes kampe efter aftale med modstander (Og 
hallens program kan tilrettes efter en sådan flytning forn at undgå huller. 
 
Er der spørgsmål, uklarheder m.v. så ring til Morten Werner Kronborg på tlf. 66134311 i kontorets 
åbningstid eller send mail mwk.fhf@dhf.dk Mail besvares også i løbet af weekenden ifm. 
kampredigeringen. 

 

Invitation til U-11 og U-13 C stævne  
 
Der afholdes stævner for U-11 og U-13 C lørdag den 31. oktober i tidsrummet fra kl. 9.00-18.00. Det er 
nu muligt at tilmelde hold til de forskellige rækker.  
 
For at vi kan lykkes med at afholde børnestævner, så vil vi forsøge at holde puljerne i 3 og 4 holds 
puljer, for at minimere antallet af aktører i hallen. Men det betyder også, at I kan risikere, at I skal i flere 
haller med jeres forskellige hold på en stævnedag. Vi lægger 30 minutters pause imellem hver pulje, så 
der er tid til at tømme hallen for spillere og tilskuere, spritte af, og herefter fylde den igen med næste 
pulje. Vi opfordrer til, at alle hold møder op, omklædte og forlader hallen igen, uden at benytte 
omklædningsrummene.  
 
Som forening opfordrer vi jer til at lytte til mavefornemmelsen. Har I lyst til at deltage i et stævne med 
jeres hold? Hvis ikke, så er det bedre at melde afbud. Vi vil dog gøre alt hvad der er muligt, for at 
arrangere nogle stævner, som kan fungere i de rammer vi har at arbejde efter jf. 
sundhedsmyndighederne og Regeringens anbefalinger.  
 
OBS!! Vær opmærksom på afsnittet vedr. Corona restriktioner i indbydelsen i forbindelse med stævner.   

Find invitation U-11 stævne her 

Find invitation U-13 stævne her 

Husk også at tilmelding til U-9 og U-10 stævne den 24. oktober er åben. Tilmeldingsfrist er onsdag den 
7. oktober 

 

Redigering af Ugecirkulæret er afsluttet d.7. oktober 2020 kl. 15.30. 

 

mailto:mwk.fhf@dhf.dk
https://www.haandbold.dk/media/15423/010-buu205-invitation-2-u-11-staevne-311020.pdf
https://www.haandbold.dk/media/15424/011-buu206-invitation-2-u-13-staevne-311020.pdf
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Covid-19 information 

 

Kampplanlægning 

− Der er i alle turneringskampe lagt 10 minutter ekstra tid ind i kamptiden (afviklingstiden),  
der er derfor altid minimum 10 minutters pause mellem kampene 

• Ønsker I mere end 10 minutter mellem kampene, skal I planlægge kampene med  
pause mellem de enkelte kampe.  

Turneringsændringer 

− Ingen hilsepligt før-og efter kamp 

− Der er stadig krav om at skifte side i pausen 

− 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. 

Praktisk information vedr. kampafvikling 

− Der må gerne spilles kampe og stævner. 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 

− Hold og dommere skal umiddelbart efter kampen forlade spillepladsen, og gøre plads til de nye 
aktører 

− Holdene til den ”nye” kamp, må ikke komme på spillepladsen (indenfor 40x20) inden de to hold fra 
forrige kamp er væk og afspritning / rengøring er udført 

− 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, at man klæder om hjemmefra 

Tilskuere 

− 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.  

Krav til hallen 

− Der må stadig være op til 500 i hallen – dog skal afstandskrav på 2m2 til hver tilskuer og 1 meters 
afstand mellem tilskuerne overholdes.  

• Tilskuere SKAL sidde ned på en stol – vi anbefaler, at hver 2 stol spærres af, så afstanden 
bibeholdes hele dagen, uden at stole kan flyttes rundt.  

− Der skal være sprit / rengøring til rådighed til brug mellem hver kamp (el. i pauserne mellem 
puljerne til børnestævner) 

Se mere information, og alle retningslinjer her 

Redigering%20af%20Ugecirkulæret%20er%20afsluttet%20d.7.%20oktober%202020%20kl.%20XX.

