
Odense, 17. november 2021 
Cirkl.: 048-BUU219 

 

Eksklusiv Partner: 

 

 
Til Foreningens børneansvarlige 
 

 
 

INVITATION 
til U-9 stævne 4 på KORTBANE, 

lørdag d. 18. december 2021 
 
 
Tilmelding af hold i følgende stævnerækker 

• U-9 Pige A, B, C 

• U-9 Drenge A, B, C 

• U-9 Mix 
 
 
Pris Kr. 400,- pr. hold 
Der ydes godtgørelse på Kr. 35,- pr. kamp til 
stævnearrangør. 
(FHF påsætter dommere til U-9 stævner. Udgiften er 
inkluderet i deltagergebyr) 
 

Hold/spillere som deltager i den løbende turnering, må gerne deltage i stævner i 
samme eller højere stævnerække. 

 
Tilmelding 
Tilmeldingsfrist er onsdag d. 1. december 2021 
Tilmelding foretages i HåndOffice. 
 
Programmet er klart onsdag d. 8. december 2021, efter kl. 16.00. 
 
 
Det er foreningens eget ansvar at tjekke for evt. fejltilmeldte hold. Dette kan 
gøres i HåndOffice eller Håndboldinfo, hvor tilmeldingerne opdateres løbende. 

 
 
 
Til dette jule-stævne er der igen i år - 10 gratis 
nissehuer til alle tilmeldte hold.  
 
Har I brug for flere end 8 nissehuer pr. hold, skal I 
sende en mail til msk.fhf@dhf.dk. Ekstra 
nissehuer koster 15 kr. pr. stk. + forsendelse. 
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Eksklusiv Partner: 

 

 
Hvad er DHF kortbane 
DHF kortbane spilles på en mindre bane end vi normalt kender, banen er ca. 2/3 
af længden på en normal bane men samme bredde. Information og regler vedr. 
DHF Kortbane. Kampene afvikles med 4 markspillere og en målvogter på banen 
ad gangen, dog skal målvogterens trøje ikke afvige fra spillernes, da det er frit, 
hvem der skal stå på mål. 
 
Hold på venteliste 
Hold på venteliste efter tilmeldingsfristen er muligt via formular. Hvis det er muligt 
at indsætte holdet, vil FHF rette direkte henvendelse herom. Der fremsendes 
ikke besked, hvis holdet ikke kommer med!  
 
Husk at afbud skal meddeles FHF 
Afbud mindre end 8 dage før koster kr. 500,- 
 
 
Har I spørgsmål eller brug for hjælp, er I naturligvis altid velkomne til at kontakte 
kontoret. 
 
 
 
Med venlig hilsen 
FYNS HÅNDBOLD FORBUND 
 
Brian Salomonsen, Formand 
/Mette S. Kongegaard, Sekretær 
Børne- & Ungdomsudvalget  
 
   

http://www.haandbold.dk/forbund/fhf/turneringer-staevner/staevner/spillestaevne-paa-kortbane/information/
http://www.haandbold.dk/forbund/fhf/turneringer-staevner/staevner/spillestaevne-paa-kortbane/information/
https://www.haandbold.dk/forbund/fhf/turneringer-staevner/staevner/u-9/

