
Sæsonen 2022-2023 

 
 
 
Vejledning til arrangerende foreninger og 
stævnearrangører ved U-5 til U-8 stævner 
 
 

Mindst 7 dage før et stævne, ligger kampprogrammet klar på håndboldinfo, 

med puljeinddeling og tidsrum for afvikling af de forskellige puljer.  

 

Som udgangspunkt ændres dette program ikke, når det er offentliggjort, og 

hvis det skulle ske, er det altid FHF, som foretager og meddeler ændringer. 

Arrangørforeninger må ikke ændre i tider, puljer, eller tage ekstra hold 

ind! (undtaget ved afbud/udeblivelse på selve stævnedagen!) 

 

Alle hold spiller som udgangspunkt 2 kampe pr. stævne, dog kan det ikke 

garanteres ved afbud. 

 

Det er de deltagende foreningers pligt at tjekke det offentliggjorte detaljerede 

kampprogram - før stævnet/på stævnedagen via hjemmesiden. 

Derfor er, det gode råd at printe det endelige kampprogram, så sent som 

muligt, da afbud kan forventes helt frem til stævnedagen. 

 

Foreningerne skal melde afbud til FHF, som efterfølgende opdatere 

kampprogram på hjemmesiden og sørger for at give arrangørforeningen 

besked, når afbud modtages og ændringer foretages. 

Er der afbud/udeblivelser på stævnedagen, skal foreningerne melde afbud 

direkte til den arrangerende forening OG via mail til FHF – fhf@dhf.dk. 

 

 

Arrangør-foreningens opgaver: 
 

- Klargøre hallen - hallens ur skal være til rådighed – der spilles på 
Minibane 13 x 20 (på tværs af stor bane) med  
”minimål” (1,60 x 2,40 m) 
 

- Sørge for kampbolde - U-5, U-6 og U-7 spiller med Street 
handball (kids, omkreds 42 cm)  
og U-8 spiller med gummibold str. 0 
 

- Sørge for overtrækstrøjer 
 

- Have en stævneansvarlig, der byder velkommen og informerer 
om evt. afbud 

- (Der er ingen dommere, ingen dommerbordsvagter og ingen 
måltavler) 

 
 



 
 
Yderligere information: 
 
Spilletid: 

- 2 x 7 minutter i alle rækker, der er afsat 20 minutter til hver kamp 
 
Spillere: 

- 4 på banen fra hvert hold, målmand behøver ikke særskilt trøje, 
og opfordres til at gå med i angreb. 

 
Holdkort:  

- Der benyttes ikke holdkort. 
 
Efter stævnet: 

- Give besked til FHF, hvis der har været afbud eller udeblivelser. 
 

Vejledere: 
- Det vil være førstnævnte hold, der vejleder/dømmer kampen. 

Skulle der være trænere, som ikke ønsker at vejlede/dømme 
kampen, kan arrangørforeningen være behjælpelige med en 
vejleder, men det er ikke noget krav. 

 
Se yderligere information om Totalhåndbold for de små her: 
 
Forud for stævnet udsendes der følgende fra FHF: 

- Kampprogram  
- Alle ændringer til tider, haller m.m. foretages af FHF helt indtil  

kl. 12.00 - fredagen før stævnet.  
Afbud efter fredag kl. 12.00 vil blive modtaget direkte til/af 
arrangørforeningen. 

 
 
Rigtig god fornøjelse, og kontakt endelig kontoret ved spørgsmål på tlf.: 
6613 4311 eller på mail midl.fhf@dhf.dk. 
 
 

Venlig hilsen  
 
Fyns Håndbold Forbund 
Børne- og Ungdomsudvalget 
/ Michael Dahl-Lassen, Administrativ Medarbejder 

https://www.dhf.dk/media/12391/06009-totalha-ndbold-u6-u8-opdt-jan-19-dhf_korr4.pdf

