Odense, den 26. september 2018
Cirkl. 066-TU529

Har I spillere, der gerne vil spille hverdagskampe, har vi turneringen til Jer….
Turneringsudvalget udbød Senior Hverdagsturneringen for første gang i efteråret 2017 Den kom i gang
med et mindre antal hold, og vi håber selvfølgelig at der er flere der vil benytte sig af tilbuddet her i den
kommende sæson. Turneringen er et tilbud til jer der har mange seniorspillere til et hold, eller til de spillere
der gerne vil spille lidt ekstra kampe. Turneringen udbydes i både 1 halvsæson og igen i anden halvsæson.
Hvem kan deltage:
Alle seniorspillere kan deltage i turneringen, og i lighed med den ordinære turnering, vil det være muligt at
benytte U-18 spillere i seniorrækken.
Det er mulighed for at deltage med nuværende spillere, spillere der har spillet hos jer, men som er stoppet,
eller helt nye spillere. Desuden er der åbnet op for at benytte indtil to spillere fra andre foreninger per kamp.
Spillere fra andre foreninger og evt. nye spillere, som I endnu ikke har oprettet markeres som fiktive spillere
på holdkortet.
Deltagerne i turneringen vil kunne deltage, uden at være / blive låst uanset hvilket turneringshold man
måtte have spillet på / skal spille på.
Det er tilladt at bruge damespillere på herrer hold (Men ikke herrer på damehold!)
Vær opmærksom på at eventuelle karantæner skal afvikles på det hold man senest har spillet på i FHF’s
vinterturnering, hvilket vil sige, at spillere fra en anden forening der får karantæne, skal afsone karantænen
for sin ”egen” forenings hold. Har man ikke deltaget i FHF’s vinterturnering skal karantænen afvikles i
hverdagsturneringen.
Kampens placering
Alle hold vil skulle spille mellem 4 og 6 kampe, hvor spilletiden er 2x25 minutter. Hjemmeholdet skal
indenfor 5 dage fra kampene er offentliggjort påsætte tider på alle hjemmekampe. Herefter vil der være en
gratis redigeringsperiode for kampene på tre dage.
Kampene placeres på hverdage mandag til fredag med start tidligst kl. 19.00 og senest kl. 21.00.
Kampene vil blive afviklet fra 12. november til 11. januar 2019.
Tilmeldingsfrist:
Tilmelding: Via haandoffice og senest søndag den 4. november.
kampprogrammet vil blive offentliggjort torsdag den 8. november 2018 kl. 15.
Foreningen der tilmelder holdet, er økonomisk ansvarlig for holdet.

Priser:
Holdgebyr inkl. dommerpenge for alle kampe er 750,- kr.
Flyttegebyr efter den gratis redigeringsperiode: 150,- kr.
Afbud / Udeblivelse fra kampe: 500,- kr.
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