
 

 

Til foreninger i: 
 
U-16 1. Division 
U-18 1. Division 

 
19. september 2018 

TU055-18 
Turnering 2018-19 / HåndOffice 
HRØ har hermed fornøjelsen at fremsende retningslinjer om turneringsplanlægningen. 
 
HåndOffice er åbnet fra torsdag den 20. september 2018 for foreningerne fra kl. 18.00, og 
hjemmekampene kan placeres i forhold til nedenstående retningslinjer. 
 
 
- Der kan frit ændres mellem lørdag/søndag inden for samme weekend uden mod-

standeraccept. 
 

- Kampe i weekenden kan flyttes til en hverdagsaften fra tirsdag til fredag i den 
foregående uge uden modstanderaccept. 

 Eks. kamp den 7. oktober 2018 kan flyttes tilbage mellem tirsdag den 2. oktober 2018 og 
fredag den 5. oktober 2018. 

  
- Hverdagskampe starter tidligst kl. 18.00 og senest kl. 20.00 med mindre foreningerne er 

enige om et andet tidspunkt. 
 

Da der de senere år har været en tendens til at flere og flere kampe planlægges til at 
foregå på hverdage, hvor en sportslig korrekt afvikling ofte kan være vanskelig, 
ønsker vi at henstille til foreningerne om at begrænse omfanget af disse. 
 

 
- Foreninger, der har flere haller til rådighed, kan frit vælge hvilken hal, kampen skal 

afvikles i. 
 

- Bemærk – det er ikke længere et krav, at kampe i sidste spillerunde afvikles på samme 
tidspunkt – dog må ingen kampe placeres senere end søndag den 11. december 2016 
og ingen kamp kan flyttes til et senere tidspunkt end otte dage før sidste spillerunde (kun 
én kamp i sidste uge).  

 
HåndOffice er åben til lørdag den 22. september 2018 kl. 23.59. 
 
I perioden 23. september til 24. september 2018 kl. 23.59 kan foreningerne, med mod-
standeraccept, flytte kampe gebyrfri ved fremsendelse af flytteanmodning til HRØ. 
 
Ud over de rettelser, foreningerne ønsker at foretage, kan der blive foretaget justeringer fra 
HRØ. 
 
Endelig spilleplan er gældende den 25. september 2018 kl. 18.00. 
 
HRØ er opmærksom på, at enkelte kampe kan blive placeret meget tæt på deadline. 
 
Med venlig hilsen 
Søren Petersen 


