
 

 

 
 

 

Odense, den 10. januar 2018 

Cirk. 102-FU102 

 

 U-16 og U-18 pige DM  

Vi kan med glæde konstatere, at vi i år skal afvikle DM for U-16 og U-18 pige på Fyn. 

Stævnet afvikles som ”final 4 stævne”, med semifinale og slutspilskampe for begge årgange. 

Stævnet skal afvikles i weekenden den 21. – 22. april 2018 

FHF afvikler stævnet i samarbejde med en af vores foreninger. Ønsker I at blive arrangør af 
ovenstående, kan I sende en ansøgning til FHF.  

I skal dog være opmærksomme på nedenstående krav til arrangementet, som alle skal være 
opfyldt, for at man kan søge værtsskabet. Er der ved de indkomne ansøgninger mulighed for at 
give et hold hjemmebane, vil det indgå i udvælgelsen af placeringen, men det er ikke et krav for at 
søge, at man har hold med til DM. 

 Faciliteter 

- Dobbelthal, hvor den ene hal vil blive brugt til opvarmning. 

- Den hal der spilles kampe i, skal have minimum 800 siddepladser. 

- Der skal være mulighed for to separate taktikrum. 

- Omklædningsrum til alle hold, som kan aflåses 

- Omklædningsrum til dommere, som kan aflåses 

- Trådløs internetadgang 

- Der kræves overnatningsmuligheder på skole eller lignende i umiddelbar nærhed af 

hallerne, hvor hvert hold skal have to klasselokaler. 

Overnatning / Forplejning 

- Overnatning fra lørdag til søndag for alle deltagere.  

- Overnatning fra fredag til lørdag, for de hold der måtte ønske dette. 

- Der kræves mulighed for bespisning af alle deltagere. (morgenmad x2 – frokost x2 og 

aftensmad x1.) 

- Dommerne indkvarteres i samarbejde med FHF på hotel / vandrehjem – udgiften hertil 

dækkes af DHF. 

Forældre- og tilskuerovernatning 

- Fyns Håndbold Forbund har indgået et samarbejde med Scandic Odense, hvor der vil være 

mulighed for et samarbejde, hvor forældrene kan overnatte til fordelagtige priser. Dette 

aftales nærmere med FHF på et Der skal kræves vandrehjem / hotel i kørselsafstand for 

indkvartering af dommere. Udgiften hertil, betales af DHF, booking skal ske fra arrangør. 

 



 

 

 

 

Øvrige opgaver 

- Udarbejdelse af stævneprogram (ud fra retningslinjer fra DHF) 

- Præmieoverrækkelse 

- Vagthavende på overnatningsstedet. 

- Hjælpere i hallen og personale i stævnekontor 1 time før første kamp  

til 1 time efter sidste kamp. 

- Speaker og musik til alle kampe (voksne personer). 

- Øvede og voksne dommerbordsvagter (tidtager og sekretær) til alle kampe. 

- Mulighed for løbende indberetning af resultater fra stævnets kampe. 

Økonomi 

- Den arrangerende forening, vil modtage 300 kr. pr. deltager, som ud over forplejning 

dækker evt. omkostninger i forbindelse med overnatning, rengøring, halleje ect.. 

- Ønsker hold at få forplejning fredag aften, eller madpakker til hjemturen søndag (ud over 

frokosten), skal dette være muligt, men afregningen herfor skal ske direkte fra de 

deltagende hold. 

- Entreindtægter vil tilfalde arrangerende forening – taksterne er forhåndsbestemt fra DHF, 

og kan ikke afviges. 

Kamptider 

- Der vil være kampe i nedenstående tidsrum: 

o Semifinaler: lørdag kl. 11.00, kl. 13.00, kl. 15.00 og kl. 17.00 

o Slutspilskampe: søndag kl. 09.30, kl. 11.00, kl. 13.00 og kl. 15.00 

Øvrige opgaver 

- Udarbejdelse af stævneprogram (ud fra retningslinjer fra DHF) 

- Personer til hjælp ved præmieoverrækkelse 

Ansøgning skal være FHF i hænde senest søndag den 20. februar 2018 pr. mail til Brian 

Nielsen på mail: bni.fhf@dhf.dk 

 

FHF udpeger arrangøren i uge 10, og alle ansøgte foreninger får direkte besked om arrangements 

placering. Efterfølgende vil der blive afholdt et møde mellem arrangørforeningen og FHF, hvor der 

drejebog for afvikling af stævnet, vil blive gennemgået. 

Spørgsmål kan rettes til undertegnede på 66 13 43 11  

 

Med venlig hilsen 

Fyns Håndbold Forbund 

Brian Nielsen 
Kontorleder 

mailto:bni.fhf@dhf.dk

