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TURNERINGSMEDDELELSE  

nr. 021 – TU509 

 
 

Indgået og Trukne hold 

 
Trukne hold 
Serie 2 Damer  Pulje 1 Allesø GF Trukket pr. 21.10.20 
U-10 Drenge B Pulje 1 Faaborg ØH Trukket pr. 21.10.20 
U-9 Drenge B  Pulje 1 Næsby IF Trukket pr. 16.10.20 

 

Administrative ændringer af kampprogrammet 
 

Skulle I modtage en kampændringsjournal hvor en kamp har fået reguleret tidspunktet med 1 – 1 ½ 
time skyldes det at der er blevet lavet en administrativ ændring, for at lukke huller i hallens 
kampprogram og mindske tidsforbruget for dommerne.  

 

Invitation til Børnestævne for U-9, U-10, U11 og U13 
 

Der afholdes stævne for U-9 og U-10 lørdag den 14. november. Det er nu muligt at tilmelde hold frem til 
og med onsdag den 28. oktober. 

For at vi, sammen med de arrangerende foreninger, kan lykkes med at afholde børnestævner, så er vi 
nødt til at tage udgangspunkt i at forsamlingsforbuddet forsætter med at være på 50 personer.  

For at sikre at der ikke kommer mere end 50 aktive spillere i hallen til et stævne, er vi nødt til at sætte 
restriktioner på, hvor mange personer et hold må stille med.  

Det betyder at et hold til et U-9 og U-10 stævne må bestå af max. 9 personer, både spillere og trænere 
alt inklusiv.  

Bemærk at der ved U-9 spilles 4+1 og ved U-10 spilles 5+1 

I forhold til tilskuer i hallen, så er det meget forskelligt, hvor stor kapacitet der er i hallerne rundt 
omkring. Derfor anbefaler vi, at I meddeler forældre til spillerne, at de ikke bør deltage på udebane, 
medmindre de har funktion af chauffør. 

Invitation til U-9 stævne findes her  

Invitation til U-10 stævne findes her 

Der afholdes ligeledes stævne for U-11 og U-13 lørdag den 21. november.  

Det er nu muligt at tilmelde sig til U-11 stævne frem til onsdag den 4. november. Et U-11 hold må bestå 
af max 10 spillere/trænere alt inklusiv.   

Invitation til U-11 stævne findes her 

Vedrørende U-13 stævne er det nu muligt at tilmelde sig frem til mandag den 9. november. Et U-13 hold 
må bestå af max 11 spillere/trænere alt inklusiv.  

Invitation til U-13 findes her 

Husk også at tilmelding til U-5 til U-8 stævne den 7. november er åben. Tilmeldingsfrist er i dag onsdag 
den 21. oktober kl. 24.00 

 

Cirkulæret er færdigredigeret d. 21.10 kl. 15.31 

https://www.haandbold.dk/forbund/fhf/turneringer-staevner/staevner/u-9/oversigt/
https://www.haandbold.dk/forbund/fhf/turneringer-staevner/staevner/u-10/oversigt/
https://www.haandbold.dk/media/15547/019-buu210-invitation-3-u-11-staevne-211120.pdf
https://www.haandbold.dk/media/15548/020-buu211-invitation-3-u-13-staevne-211120.pdf
https://www.haandbold.dk/forbund/fhf/turneringer-staevner/staevner/u-5-u-6-u-7-u-8/oversigt/
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Covid-19 information 

 

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 kraftigt at man klæder om hjemmefra – der vil være mange omklædningsrum der ikke 
kan benyttes, eller kun kan rumme få spillere ad gangen. 

− Det er en god ide, at tjekke hjemmeside eller Facebook hos den klub I skal spille hos, mange har 
lavet gode og flotte vejledninger, som beskriver de lokale forhold der er for deres forening. 

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) 

Turneringsændringer 

− Ingen hilsepligt før-og efter kamp 

− Der er stadig krav om at skifte side i pausen i alle rækker 

− 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. 

Se mere information, og alle retningslinjer her 

file://///diffil/FHF/Apps/aword/Cirkulærer/Cirkl%202020%20-%202021/Redigering%20af%20Ugecirkulæret%20er%20afsluttet%20d.7.%20oktober%202020%20kl.%20XX.

