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Fynsmesterskab og DM Kvalifikation for U-17 og U-19 hold
Afvikles som et selvstændigt stævne søndag den 12. juni. på Sydbank Arena i Dalum med ”fri tilmelding” – se
mere i særskilt invitation.

Fyns Håndbold Forbund inviterer til sommerens Beach Handball Tour 2022.

•
•
•
•

Dato

Sted

Rækker

Stævnetype

Lørdag den 28. maj

Kerteminde

U-17, U-19, Senior

A+B stævne

Søndag den 29. maj Kerteminde

U-11, U-13, U-15

A+B Stævne

Lørdag den 4. juni

Nyborg

U-15, U-17, U-19

A+B stævne

Søndag den 5. juni

Nyborg

U-8, U-9, U-11, U-13

A+B stævne

Lørdag den 11. juni

Assens

U-15, U-17, U-19, Senior

A+B stævne

Assens

Oldies

FM+DM-kval

Søndag den 12. juni Assens

U-8, U-9, U-11, U-13

A+B stævne

Søndag den 12. juni Dalum

U-17, U-19

FM og DM Kval

Husk at tilmelde i de rigtige rækker, så alle sikres gode kampe og gode oplevelser
U-8 (mix), U-9 og U-11 afvikles puljer. Der er erindringspræmier til alle.
I U-13, U-15, U-17, U-19, Senior og Oldies spilles frem til stævnevindere. Der er præmier til vinderne.
Der udsendes særskilt invitation til U-17 & U-19 FM og DM Kval. Stævne. Der er præmier til vinderne.

Tilmelding / Antal hold
Tilmeldingen foregår udelukkende Håndoffice – og sidste tilmeldingsfrist er søndag den 8. maj 2021.
Der er i første omgang en begrænsning på 8 hold i hver række pr. stævne. Øvrige hold skrives på venteliste,
og tages med efter rækkefølge, hvis vi før plads til yderligere baner / hold.
Tilmeldingerne tages efter ”først til mølle” princippet.
B rækker oprettes generelt kun såfremt at det passer med det samlede antal tilmeldte hold i rækken. Ellers slås
A og B sammen.

Nye årgange
Der spilles med de årgange, som benyttes i sæsonen 2022/2023.

Tilmeldingsgebyr:
Holdgebyret for U-8, U-9, U-11 er 710 kr. (inkl. Dommerudgifter og gebyr til Covid-19 opsparing)
Holdgebyret for U-13, U-15, U-17, U-19, Senior- og Oldies hold – 750 kr. (inkl. Dommerudgifter og gebyr til Covid-19 opsparing)
Holdgebyret for U-17 og U-19 FM stævne er 795 kr. (inkl. Dommerudgifter og gebyr til Covid-19 opsparing)
Opkrævning af deltagergebyr fremsendes med klubbens månedsfaktura. Deltagergebyr fra ”Ikke FHFforeninger” opkræves og betales inden stævnestart.

Kampprogram:
Offentliggøres onsdag 1 ½ uge før stævnet.

Stævnedage
Stævnerne afvikles i puljer, og alle hold er garanteret 3 kampe. Vi tilstræber at kampene afvikles i tidsrummet
fra kl. 09.00 til kl. 18.00. Puljerne for U-8 til og med U-11 afvikles på ca. 2-3 timer. Øvrige rækker med slutspil
strækker sig over længere tid.
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Afbud:
Ved afbud og udeblivelse opkræves gebyr, også ved egen vurdering af ”vejret er dårligt ” m.v. Ved afbud der
meddeles tidligere end 2 uger før stævnet kr. 500,- pr. hold. Ved afbud senere samt ved udeblivelse fra stævne,
såvel enkeltkampe opkræves 1000,- pr. hold.

Beach Handball regler og turneringsreglement og propositioner:
Turneringsreglement, propositioner, spilleregler m.v. fremgår af FHF’ s og DHF’s hjemmeside.
Find dem på FHF’s hjemmeside.

Klub - dommere til Beach Handball
Vil du, eller andre i jeres forening, hjælpe med
at dømme til stævnerne, har I mulighed for at
blive klubdommer. Tjen 500 kr. Pr. Dag på
stranden.
Spørgsmål til denne del, kan rettes til Simone på
kontoret, på tlf. 6613 4311 eller mail sla.fhf@dhf.dk

Med venlig hilsen
Fyns Håndbold Forbund
Beach Handball udvalget

Ninna Hansen
Formand
/
Simone Larsen
Administration, Beach Handball

Eksklusiv Partner:

Beach Handball hovedsponsor:

I kan som klub tjene 1500 kr. pr. bane i dækker til
beach stævnerne på Fyn
Pengene kan I selv bestemme hvad går til, de enkelte dommere, eller ned i en holdkasse – I bestemmer!

Vil du, eller andre i jeres forening,
hjælpe med at dømme til stævnerne,
har I mulighed for at blive klubdommer.
Alle bliver uddannet og klædt på til
opgaven, og vil modtage godtgørelse
på kr. 60,- pr. kamp. Du kan tjene op til
500 kr. pr. dag.
I kan også tjene penge til klubben eller
holdkassen. Stiller I med 3 personer til
at dække en bane til stævnerne, vil
klubben bliver afregnet pr. dag pr. bane
– vil I høre mere om dette så kontakt
Simone på sla.fhf@dhf.dk.
Alle vil modtage et kort kursus, trøje og
fløjte til stævnet.

Vi anbefaler der er ca. 3 personer til at dække en bane, for at der er den nødvendige
pause, men I må gerne være flere eller færre.

