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Til Foreningens Børneansvarlige 

 

 lørdag d. 13. januar 2018 
 

 
 

 
           

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det er foreningens eget ansvar at tjekke for evt. fejltilmeldte hold, dette kan gøres i HåndOffice 
eller på hjemmesiden, hvor tilmeldingerne opdateres løbende. 
 
Har I spørgsmål eller brug for hjælp er I naturligvis altid velkomne til at kontakte kontoret. 
 
Husk at afbud skal meddeles FHF 
Afbud indtil 8 dage før koster kr. 300,-  
Afbud mindre end 8 dage før koster kr. 500,- 
 
Med venlig hilsen 
FYNS HÅNDBOLD FORBUND    
 
 
 
Anne Kruse    
Børne- & Ungdomsudvalget  
 
/Annika Møgelmose 
Sekretær     

Der kan tilmeldes hold i følgende stævnerækker:  
 
U-8 Pige A / B / C U-7 Pige A / B / C     U-6 Mix  
U-8 Drenge A / B / C U-7 Drenge A / B / C         U-5 Mix 
U-8 Mix  U-7 Mix 
 
se også DHF TOTALHÅNDBOLD – fokuspunkter for række tilmelding! 
 
Pris: 300,- kr. pr. hold (arrangørforening får 2 hold gratis med) 

 

  

A-rækkerne bør hovedsageligt bestå af:  

• Spillere, som er specielt gode.  
• Hold som har vundet kampe i B-rækken 

til foregående stævner  

B-rækkerne bør hovedsageligt bestå af:  

• Lettere øvede spillere  
• Hold som har vundet kampe i C-rækken 

til foregående stævner  

C-rækkerne bør hovedsageligt bestå af:  

• Nybegyndere (ikke øvede spillere) 

Tilmelding 
Tilmelding foregår i HåndOffice. 
Vejledning kan findes øverst på forsiden under ”om FHF”  Vejledninger. 

 
Tilmelding til 4. U-5 til U-8 Stævne lørdag d. 13. januar 2018 i tidsrummet kl. 10:00-16:00 
foretages i HåndOffice. 
Tilmeldingen er åben fra d. 6. dec. 2017 og tilmeldingsfristen er tirsdag d. 19. dec. 2017. 
 
Hold på venteliste 
Hold på venteliste efter tilmeldingsfristen er muligt via Blanketter (der fremsendes automatisk bekræftelse på 
forespørgslen). Såfremt det er muligt at indsætte holdet, vil FHF rette direkte henvendelse herom.  
Der fremsendes ikke besked, hvis holdet ikke kommer med!  

 

http://www.fhf-haandbold.dk/Børn-og-unge/u-5-u-6-u-7-u-8/u-5_til_u-8_staevner/u-5_til_u-8_staevne4_loerdag_d_21_jan_2017
http://www.fhf-haandbold.dk/Børn-og-unge/u-5-u-6-u-7-u-8
https://haandoffice.dhf.dk/Login.aspx
http://blanketter.dhf.dk/ListBlanketter.asp?kredsID=5685

