
Odense den 22. april 2021 
Cirkl.: 063-BUU223 

 

Eksklusiv Partner: 

 

 
Til Foreningens børneansvarlige 
 

 
 

INVITATION til børnestævne 7 og 8 
lørdag den 22. maj og lørdag den 5. juni 

for U-5 til U-8 på GRÆS 
 
 

 

 
 

Ønsker I at være arrangør? 
Ønsker I at være arrangør for et af ovenstående børnestævner på 
græs, så book ind via Banetid i HåndOffice – som I normalt gør til 
Børnestævnerne.  
Kamptypen for banetiden skal gerne registreres som Børnestævne og 
i bemærkning noteres GRÆS.  
Hvis I ønsker at være arrangør, men er i tvivl om retningslinier, regler, 
baneetablering, optegning m.v. så kontakt kontoret på – 66 13 43 11 eller skriv til 
fhf@dhf.dk. 
 
 

Tilmelding af hold m.m. 
Tilmelding foretages i HåndOffice. 
Tilmeldingsfrist er henholdsvis, onsdag den 5. maj og 
onsdag den 26. maj.  
 
Det er foreningens eget ansvar at tjekke for evt. 
fejltilmeldte hold. Dette kan gøres i HåndOffice eller 
Håndboldinfo, hvor tilmeldingerne opdateres løbende. 
 
 

Corona restriktioner 
Stævnet afvikles under hensyntagen til gældende 
restriktioner mht. antal deltagere, afstandskrav m.v.. 

Tilmelding af 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 
 
Pris Kr. 300,- pr. hold 
Der ydes godtgørelse på Kr. 25,- pr. kamp til stævnearrangør 
 

 



 

 

Eksklusiv Partner: 

 

De gældende restriktioner til de enkelte stævner, vil blive meldt ud til alle 
deltagende foreninger og hold inden stævnets afvikling. 
 

Husk at afbud skal meddeles FHF 
Afbud indtil 8 dage før koster Kr. 300,- 
Afbud mindre end 8 dage før koster kr. 500,- 
Alle afbud grundet smittede med Covid-19 er 
gebyrfrie. 
 
 
 

Vejledning til indtastning i HåndOffice som arrangør: 
 
Link til HåndOffice: 
http://haandoffice.dhf.dk/Login.aspx 
 

Oprettelse af banetid: 
o Forening 
o Banetid 
o Ny Banetid – Yderste til højre 
o Vælg spillested, bane, dato, kl., kamptype: der vælges Børnestævne  
o Skriv i bemærkningsfeltet: GRÆS 
o Klik herefter – Gem ændringer og opret ny. 
 
Når alle banetider er oprettet, bør I gå tilbage til: 
o Forening 
o Banetid 
o Vælg spillested, bane, datointerval  
o Klik herefter – Start søgning – dette, for at kontrollere, at det er de korrekte tider, som er 

indtastet. 

 

 
 
Har I spørgsmål eller brug for hjælp, er I naturligvis altid velkomne til at kontakte kontoret 
på tlf.: 66 13 43 11 eller send en mail til: fhf@dhf.dk. 
 
 
 
 
Med venlig hilsen 
FYNS HÅNDBOLD FORBUND 
 
Brian Salomonsen, Formand 
/Mette Kongegaard, Sekretær 
Børne- & Ungdomsudvalget  
 

http://haandoffice.dhf.dk/Login.aspx

