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Ombrydning 2. halvsæson børne og ungdomsrækker 

 
Der er nu påsat vejledende streger på de enkelte rækker i alle børne og ungdomsrækkerne. Disse vil 
indikere den forventede ombrydning til 2. halvsæson. Har man som klub ønsker i den ene eller anden 
retning i forhold til den forventede placering i forhold til op/ned stregerne har man mulighed for at 
fremsende sit ønske, og så vil Turneringsudvalget så vidt muligt forsøge at imødekomme disse ønsker i 
forbindelse med udarbejdelse af rækker og puljer til 2. halvsæson.  
Denne formular skal også bruges hvis man ønsker at trække hold i forbindelse med afslutningen af 1. 
halvsæson. Ligeledes vil der være mulighed for at tilmelde NYE hold (Altså ekstra hold der IKKE har 
deltaget i 1. halvsæson) via Håndoffice. Man kan IKKE tilmelde hold i årgange hvor man også trækker 
hold. Her skal man bruge muligheden for at fremsende ønsker. 
 
Fremsendelser af ønsker, trækning og eftertilmelding af nye hold, kan fortsat gøres dog senest søndag 
den 13. december. Se mere på hjemmesiden 

 

Kampredigering 2. halvsæson 

 
Vi kommer til at starte op i to omgange. Børne og ungdomsrækker starter i forbindelse med weekenden 
søndag den 17. januar. Og senior efter februar måned. 
 
Børne og ungdomsrækkerne til løbende turnering (U-9 til U-19) er klar til kampredigering fredag den 18. 
december. Så skal der være sat tider på alle kampe senest søndag 20. december. I perioden mandag 
den 21. december til søndag den 27. er Håndoffice stadig været åbent og kampe kan flyttes efter aftale 
med modstander og evt. tiderne på jeres hjemmestævne kan reguleres så der ikke kommer huller i 
programmet. 
 
Turneringen er endelig tirsdag den 29. december 2020. 
 

Afbud til kampe – husk dommerne 

Vi præsenterede i sidste uge muligheden for at melde afbud grundet Covid-19 via. Håndoffice. Flere har 
benyttet muligheden, men I skal huske så selv om afbuddet indberettes via. håndoffice, skal formularen 
(her på linket) udfyldes, for at vi har mulighed for at give dommerne besked – så husk altid at udfylde 
blanketten eller kontakt dommerpåsætteren i forbindelse med afbud, så vi sikrer at dommerne ikke 
kører forgæves til aflyste kampe. 
 

Kontoret er lukket for besøg 

Grundet de seneste restriktioner er kontoret lukket for fysisk besøg. Vi har besluttet at sende alle vores 
medarbejdere hjem og arbejde, frem til nytår. Telefonerne er åbne i samme tidsrum som de plejer, 
ligesom det vil være muligt at kontakte os på mail.  

Kontoret holder julelukket fra mandag den 21. december – dog vil der være muligt at kontakte os mht. 
turneringsspørgsmål den 21. og 22 december fra kl. 10.00 – 15.00. Vi er alle tilbage igen mandag den 
4. januar.  

Cirkulæret er færdigredigeret d. 09. december kl. 16.33. 

Covid-19 information på side 2 

https://www.dhf.dk/forbund/fhf/turneringer-staevner/turnering-2020-2021/ombrydning-opstart-2-halvsaeson/
https://www.haandbold.dk/forbund/fhf/turneringer-staevner/turneringsinformation/covid-19-afbud-eller-flytning/
https://www.haandbold.dk/forbund/fhf/turneringer-staevner/turneringsinformation/covid-19-afbud-eller-flytning/
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Covid-19 information 

 
 
Som følge af de tiltag, der blev meldt ud på mandagens pressemøde, er her en præcisering af, 
hvilken indvirkning det har på håndbolden frem til Nytår. Det er  
primært foreninger, trænere og spillere i og fra Odense kommune der bliver berørt. 
 
Retningslinjer for klubber, spillere og trænere i og fra Odense Kommune 

Alle foreninger i Odense Kommune er lukket ned for al aktivitet, og hallerne i Odense er lukket 
for al aktivitet  

Det betyder:  

- Al indendørs idræt er lukket fra onsdag den 9/12 til og med søndag den 3. januar  

- Hold fra Odense kan ikke deltage i, eller afvikle kampe udenfor Odense.  

- Spillere med bopæl i Odense må ikke deltage i træning / kamp i foreninger udenfor 
Odense Kommune 

- Trænere med bopæl i Odense må ikke deltage i træning / kamp i foreninger udenfor 
Odense Kommune 

 
Turnering og træning for ungdoms- og børnehold 

Der er ikke ændret i restriktionerne for ungdoms- og børnehold for foreninger udenfor Odense 
– hvorfor stævne- og turneringstilbud fastholdes som planlagt.  

Det vil være muligt at fastholde træningstilbud for børne- og ungdomsspillere som hidtil ud fra 
de gældende retningslinjer.  
 
Forlængelse af forsamlingsforbud for seniorspillere 

Forsamlingsforbuddet for seniorspillere på 10 personer er forlænget frem til den 28. februar. 
Det betyder, at seniorspillere ikke må samles mere end 10 personer til træning og kamp. 

I forlængelse heraf, kan 2. halvsæson for seniorrækkerne desværre ikke påbegyndes som 
planlagt fra 3. januar. Der arbejdes allerede med at afvikle 2. halvsæson af turneringen med 
start efter 1. marts, de nærmere retningslinjer om dette samt tilmeldingsfrister m.v., meldes ud 
i januar.  

Der er endnu ikke en afklaring på afviklingen af 2. og 3. division, dette afklares i januar af DHF 
turneringsudvalg. 

Med hensyn til opstart og ombrydning for ungdoms- og børnehold samt opstart af 2. 
halvsæson, henvises til udsendt cirkulære fra turneringsudvalget, men disse starter som 
planlagt i januar igen.  

 


