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Cirkl. 015-TU508 
Odense, den 14. oktober 2020  
 

TURNERINGSMEDDELELSE  

nr. 015 – TU508 

 
 

Indgået og Trukne hold 

 
Indgået hold 
U-17 Pige A  Pulje 1 DHG Indgået pr. 12.10.20 
U-13 Pige B  Pulje 1 Allesø GF Indgået pr. 09.10.20 
 
Trukne hold 
U-13 Pige C  Pulje 1 Allesø GF Trukket pr. 09.10.20 
U-13 Drenge B Pulje 1 Stige HK Trukket pr. 09.10.20 
 

 

U-10 skal spille 5+1 og Maks 9 på holdkortet 

 
I forbindelse med oprettelsen af U-10 årgangen der spiller kortbane, var det meddelt at der spilles 4+1. 
Det er ikke korrekt, det skal være 5+1 og der må maks være 9 på holdkortet.  
Således følger vi anbefalingerne fra DHF’s retningslinjer for nye spilformer. 
 

Kampredigering fynske rækker  
 
Kampredigeringen blev afsluttet og alle rækker blev endelige tirsdag den 13.10 om eftermiddagen. Der 
skal lyde en stor tak til alle klubfolk, trænere, haller m.v. der har deltaget i at kampredigeringen blev 
afsluttet. 
 
Kampe flyttes nu kun efter aftale, og kampflytningsanmodning fremsendes via klubbens Håndoffice. Når 
kampen er flyttet vil de fremgå af Håndbold Info og appen, og der fremsendes kampændringsjournal til 
klubbens postadresse. 
 
Er der spørgsmål, uklarheder m.v. så ring til Morten Werner Kronborg på tlf. 66134311 i kontorets 
åbningstid eller send mail mwk.fhf@dhf.dk  

 

Dispensationer 

 

Søges via klubbens Håndoffice.  

Yngre årgang 
Skal man have aldersdispensation til en yngre årgang kan der søges maks. 3 dispensationer til 
årgangen. Der kan kun gives til 1. års til den yngre årgang. Når der søges, skal man huske at vælge 
den Rækkegruppering spilleren så skal spille i. F.eks. 1. års U-15 til Rækkegruppering: U-13.  
Type; her skal der vælges: Alder. 

U-17 til Senior 
Kan gives hvis man ikke har U-17 eller U-19 hold. Ansøgningen udfyldes med rækkegruppering: Senior, 
og Typen skal være: Dispensation. 

Der bliver typisk behandlet dispensationer hver formiddag. 
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Invitation til Børnestævne for U-5 til U-8 
 
Der afholdes stævne for U-5 til U-8 lørdag den 7. november. Det er nu muligt at tilmelde hold frem til og 
med onsdag den 21. oktober. 
 
For at vi, sammen med de arrangerende foreninger, kan lykkes med at afholde børnestævner, så er vi 
nødt til at tage udgangspunkt i at forsamlingsforbuddet forsætter med at være på 50 personer.  
 
For at sikre at der ikke kommer mere end 50 aktive spillere i hallen til et stævne, er vi nødt til at sætte 
restriktioner på, hvor mange personer et hold må stille med.  
 
Det betyder at et hold til et U-5 til U-8 stævne må bestå af max. 8 personer, både spillere og trænere alt 
inklusiv.  
 
I forhold til tilskuer i hallen, så er det meget forskelligt, hvor stor kapacitet der er i hallerne rundt 
omkring. Derfor anbefaler vi, at I meddeler forældre til spillerne, at der kun må deltage 1 tilskuer pr. barn 
til stævnet. 
 
Invitation til U-5 til U-8 stævne findes her  
 

Husk også at tilmelding til U-11 stævne den 31. oktober er åben. Tilmeldingsfrist er onsdag den 14. 
oktober kl. 24.00 

Det samme gør sig gældende for U-13 stævne den 31. oktober. Tilmeldingsfrist er mandag den 19. 
oktober kl. 24.00 

 

Information vedr. Talentcenter og Udviklingscenter 

Der har været lidt misforståelser omkring, hvad der er udskudt, aflyst, flyttet osv. i forhold til vores 
Talentcenter i Ryslinge samt vores Udviklingscentre fordelt på Fyn i Nord, Syd, Øst og Vest.  

Vedr. Talentcenter: 

Vi starter op med træning for drengene onsdag den 21/10 kl.  18,30 i Ryslinge Hallen 

Da der er mange piger udtaget til Talentcenteret i år, har vi delt første samling op i 2 grupper, så der er 
plads til at alle får noget ud af samlingen.  

Første træning for Gr. 1 er onsdag den 28/10 og for Gr. 2 er onsdag den 4/11. Mødetid er kl.18,30 i 
Ryslingehallen.  

Find al information om datoer, tider og udtagne spillere på vores hjemmeside  

Drenge årg. 05  

Piger årg. 06 

Vedr. Udviklingscenter 

Vi har valgt at skubbe opstarten af Udviklingscenteret til januar 2021.  

Vi planlægger træning i de forskellige haller i januar, marts, og april. Det betyder at der bliver lidt færre 
samlinger i år end sidste år.  

Bemærk at Udviklingscentrene er for alle spillere (drenge årg. 06 og piger årg. 07), der ønsker at 
udvikle sig som håndboldspiller. Det eneste krav er motivationen til at spille håndbold. For at komme 
videre til Talentcenteret, skal man have deltaget i Udviklingscenteret.  

Tilmelding af spillere til Udviklingscenteret er forlænget frem til den 1. december, og foregår i 
HåndOffice. 

 

 

 

 

 

https://www.haandbold.dk/forbund/fhf/turneringer-staevner/staevner/u-5-u-6-u-7-u-8/oversigt/
https://www.haandbold.dk/forbund/fhf/turneringer-staevner/staevner/u-11/oversigt/
https://www.haandbold.dk/forbund/fhf/turneringer-staevner/staevner/u-13/oversigt/
https://www.haandbold.dk/forbund/fhf/talent-og-udviklingscenter/talentcenter/tc-drenge/
https://www.haandbold.dk/forbund/fhf/talent-og-udviklingscenter/talentcenter/tc-piger/
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Covid-19 information  

 

Praktisk information vedr. kampafvikling 

− Der må gerne spilles kampe og stævner. Dog må der maksimalt deltage 50 aktive pr. kamp (hver 

kamp er en selvstændig aktivitet, når der min. er 10 minutters pause mellem kampene) eller til stævnerne inden der 
skal være en pause. Alle FHF kampe / stævner overholdes disse regler. 

− Udskiftningsområde (stole), dommerbord og stolper skal rengøres / desinficeres mellem hver kamp 

• Der skal ikke gøres rent i pausen ved skift af udskiftningszone 

• Det er arrangørforeningens ansvar, at rengøringen sker.  

o Dette kan evt. gøres af dommerbordsvagterne efter kampen 

− Hold og dommere skal umiddelbart efter kampen forlade spillepladsen, og gøre plads til de nye 
aktører 

− Holdene til den ”nye” kamp, må ikke komme på spillepladsen (indenfor 40x20) inden de to hold fra 
forrige kamp er væk og afspritning / rengøring er udført 

− Det er kun tilladt at medbringe det maksimalt antal spillere /officials til jeres kampe – evt. skadede 
eller spillere der ”sidder over” vil være tilskuere, og bør kun deltage på hjemmebane. 

− Det anbefales kraftigt at man klæder om hjemmefra – der vil være mange omklædningsrum der ikke 
kan benyttes, eller kun kan rumme få spillere ad gangen. 

Tilskuere 

− FHF anbefaler på det kraftigste til, at man ikke deltager som tilskuer på udebane.  

• Kapaciteten i hallerne er begrænsede, så bliv derfor hjemme på udebane, og mød kun op 
når I spiller på hjemmebane, kun chauffører for holdet bør deltage.  

Krav til hallen 

− Der må stadig være op til 500 i hallen – dog skal afstandskrav på 2m2 til hver tilskuer og 1 meters 
afstand mellem tilskuerne overholdes.  

• Tilskuere SKAL sidde ned på en stol – vi anbefaler, at hver 2 stol spærres af, så afstanden 
bibeholdes hele dagen, uden at stole kan flyttes rundt.  

− Der skal være sprit / rengøring til rådighed til brug mellem hver kamp (el. i pauserne mellem 
puljerne til børnestævner) 

Turneringsændringer 

− Ingen hilsepligt før-og efter kamp 

− Der er stadig krav om at skifte side i pausen 

− Pausen i kampe på 2 x 25 min og 2 x 30 min. er sat ned til 5 minutter. (Ikke divisionskampe) 

− Pausen i kampe på 2 x 20 min er der ikke ændret på  

− Pausen foregår i udskiftningsområdet (hvor holdet var i 1 halvleg). ”Pausesnakken” foregår på banen, 
hverken spillere eller dommere må forlade banen i halvlegen. 

 

Se mere information, og alle retningslinjer her 

file://///diffil/FHF/Apps/aword/Cirkulærer/Cirkl%202020%20-%202021/Redigering%20af%20Ugecirkulæret%20er%20afsluttet%20d.7.%20oktober%202020%20kl.%20XX.

