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2. halvsæson  

Børne og Ungdomsrækkerne 

Senest torsdag den 23. november vil der være påsat vejledende streger der indikere den forventede op og 
nedrykning mellem de enkelte rækker til 2. halvsæson. (Som udgangspunkt rykker minimum puljens nr. 1 altid 
op og sidste hold rykker ned…….) 

Der vil også være mulighed for at tilmelde NYE hold til 2. halvsæson fra den 20. november, men husk alle 
børne og ungdomshold overflyttes fra 1. til 2. halvsæson. 

Derudover vil der kunne fremsendes ønsker om omplacering, trækning m.v. der så vil blive behandler af 
turneringsudvalget. Flere informationer om dette senere. 

Serie 2,3,4 og Oldies  

Ud over den af propositionerne forskrevne oprykning fra Serie 2 til Serie 1, og nedrykning fra Serie 1 til Serie 
2, skal alle øvrige hold der ønsker at spille i Serie 2,3 4 samt Oldies i 2. halvsæson gentilmeldes. Rækkerne 
for tilmelding til 2. halvsæson åbner den 20. november. INGEN hold overflyttes automatisk. 

Dette har klubberne vedtaget på repræsentantskabsmødet maj 2017. 

Sidste spilledag for 1. halvsæson er 10. december. 1. spilledag i 2. halvsæson er 7. januar. Kampredigeringen 
til 2. halvsæson foregår i dagene 14. – 16. december. 

  

Flytning af kampe bliver elektronisk 

Alle kampflytninger bliver elektroniske fra på mandag den 6. november, og skal dermed tastes i håndoffice af 
den / de i jeres forening der har de udvidede rettigheder (som også kan tilmelde hold m.v..).  
Blanketten vil blive lukket, når vi går over til de elektroniske flytninger. 

I kan finde vejledning til kampflytningerne her: Vejledning i kampflytninger 

Foruden kampflytningerne, er der i løbet af denne sæson lavet en række nye ting, som I kan bruge i 
foreningen, disse kan I også finde vejledninger på ved at klikke på linkene nedenfor.  

o Dispensationsanmodning  

o Indsigelse mod indberetninger 

o Udmeldelse af spillere der ikke længere er aktive i jeres forening  

o Fjernelse af spillere der figurere i systemet mere end en gang. 
 

 
 
Redigering af Ugecirkulæret er afsluttet d.8.11.2017 kl. 15.00 
 

http://hndbld.nu/media/6205/haandoffice-kampflytninger.pdf
http://hndbld.nu/media/1951/haandoffice-dispensation.pdf
http://hndbld.nu/media/5764/haandoffice-indsigelse-mod-indberetning.pdf
http://hndbld.nu/media/1969/haandoffice-udmeld-spillere.pdf
http://hndbld.nu/media/5840/haandoffice-dobbelt-oprettelser.pdf

