
 

 

 

Vil I også være med til at sikre - at vores nyudklækkede dommere - får en 
masse kampe i rygsækken, inden den kommende sæson? 

Så tilmeld jer allerede NU - FHF’s Forårsturnering! 

 

Formål: 

Der er i denne sæson 2022-23 blevet uddannet over 30 nye dommere!!! Det er så fedt! 

TAK til alle de nye dommere, fordi de har tiden, lysten og ikke mindst modet til - gang på gang - at 
trække i den ”sorte” trøje. Men nu hvor sæsonen er ved at lakke mod enden, så er det svært for bå-
de spillere såvel som dommere at holde formen, boldøjet og fløjten ved lige. Derfor håber vi, at I vil 
være med til at hjælpe vores nyudklækkede dommere til at få en masse kampe på rygraden og 
samtidig give jeres U9 eller U11 spillere muligheden for at fortsætte det hyggelige sammenhold i 
hallerne lidt endnu. 

 

Praktisk info: 

Målgruppe: U9 – U11 kortbane pige og drenge A og B række (Nye årgang) 

Tilmelding sker i HåndOffice, og sidste frist for tilmelding er onsdag den 19. april 2023. 

 

Når fristen er overskredet danner administrationen et udkast til et kampprogram, og I kan derefter 
frit aftale eventuelle ændringer indbyrdes, og så give administrationen besked herom. 

 

Kampene kan placeres på hverdage - mandag til fredag med start tidligst kl. 17.30 og senest kl. 
20.00 samt evt. i weekenden i tidsrummet 10.00 – 17.00.  

Der må helst ikke placeres kampe - Den 27. 28. maj. Den 3. 4. juni. Den 10. 11. juni.  

(Weekender hvor FHF afholder Beach stævner) 

 

Kampene skal være afviklet inden den 14. juni 2023 

 

Har I spørgsmål eller brug for hjælp, er I naturligvis altid velkomne til at kontakte 
kontoret på tlf.: 66 13 43 11 eller på mail fhf@dhf.dk. 

INVITATION 
til GRATIS Forårsturnering for U9 – U11 kortbane  

i april, maj og juni måned 2023 

 
Medlem af Dansk Håndbold Forbund under Dansk Idræts Forbund 


