
2022 tilmeldingsfrist total (U5) U6  total U7/U8 kortbane U9/U11 kortbane U13 

Stævnedato   for mixhold  
 A=øvede og B=uøvede 

for pige-, drenge- og mixhold   
A= øvede, B=letøvede og 
C=uøvede 

KUN for helt nye håndboldspillere, 
der skal blive klar til at spille  
turnering. 

for piger og drenge - 
letøvede og øvede 

8. oktober 25. september Give Give Give Give 

29. oktober 9. oktober Voel Voel Ry Ry 

19. november 6. november Stilling + Lund  Stilling + Lund  Lund + Ejstrupholm Ejstrupholm + ?? 

10. december 20. november ?? + Galten ?? + Galten ?? + Galten ??  + Galten 

            

2023 tilmeldingsfrist total (U5) U6  total U7/U8 kortbane U9/U11 kortbane U13 

21. januar 8. januar Virklund + Billund Virklund + Billund Virklund + Billund Virklund + Billund 

4. februar  22. januar Give + Skanderborg Give + Skanderborg Give + Galten Give + Galten 

25. februar 12. februar ?? + Ejstrupholm ?? + Ejstrupholm ?? + Ejstrupholm ?? + Ejstrupholm 

11. marts 26. februar ?? intet stævne ?? ?? 

17.-18. marts 26. februar intet stævne Hedensted intet stævne intet stævne 

Børnestævner 2022-2023 

Tilmeld til stævner på 

formular på hjemmesi-

den via denne QR-kode 

ELLER 
Tilmeld til stævner via for-

eningens håndoffice - som 

vi plejer... 



Onlinemøder for trænere i børne– og ungdomsårgangene. 
Ultimo september eller primo oktober. 

Opstarts-overnatnings-stævne for U6, U7 og U8 den 28.-29 oktober i Voel. 
Vi barsler med et overnatningsstævne i efteråret for U6, U7 og U8 spillere.  
Fredag aften byder på madpakkespisning og håndboldleg og øvelser i hallen. God tid til hygge inden sengetid. Overnatning på Voel 
Skole. Lørdag er der kampe ind til ca. kl. 14.  
Sæt kryds i kalenderen. Muligt at deltage fredag eller lørdag eller begge dage med eller uden overnatning. 
Tilmelding 3 uger før. 

Fredagsbold - kortbanekampe og fællesspisning for U15, U17 og U19 spillere.   
Tilmelding i drenge og pigerækker. Alle kan være med. Et hurtigt, sjovt spil. 
Brug QR koden og læs mere. 
 
Vi mangler haller til fredagsbold - kan vi være hos jer, så skriv til LAN.jhf@dhf.dk 

Afslutnings-overnatnings-stævne for U7 og U8 den 17.-18. marts i Hedensted. 
Et helt almindeligt overnatningsstævne som afslutning på sæsonen for U7 og U8. 1 kamp fredag aften, hygge og overnatning på skolen 
tæt på hallen og masser af kampe hele lørdag. Vi har inviteret Trille og Trolle og håber også de kan komme. 

Alt det andet fra børne– ungeudvalget 2022-2023 


