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Flytning af kampe DBU
Du ønsker at flytte en hjemmekamp eller en udekamp.

1. Tag kontakt til modstanderholdets træner og aftal en ny 
dato og-/eller tidspunkt.
Oplysninger vedr. modstanderholdets træner findes enten 
på klubbens egen hjemmeside eller man kan søge klubben 
på www.dbujylland.dk
Hvis flytningen drejer sig om en kamp på Hellebjergs 
kunstgræsbane eller vores egen lysbane, så aftal gerne 
minimum 2 til 3 nye datoer og-/eller tidspunkter, da 
banerne kan være booket.

2. Send en mail til din Kampfordeler glyngoe99@hotmail.com
med følgende oplysninger:

• Kampnummer (6 cifre)
• Ny spilledato og-/eller tidspunkt.
• Prioritetsrækkefølge for kampe på kunstgræs/lysbane

Vigtigt:

Jo før i flytter en kamp, jo større er chancen for at kunstbanen
eller lysbane er ledig og at dommerklubben kan finde en dommer 
til den nye dato og-/eller tidspunkt. En flytning kan resultere i, at 
dommerklubben ikke kan finde en dommer til den pågældende kamp.

www.dbujylland.dk
mailto:glyngoe99@hotmail.com


3 Feb. 2019

Flytning af kampe DBU
Modstander ønsker at flytte en hjemmekamp.

1. Hvis modstanderholdets træner kontakter jer og i aftaler en 
ny dato og-/eller tidspunkt. Så er det hans opgave at 
kontakte sin egen Kampfordeler, som så anmoder os om 
kampflytning via KlubOffice.

2. De kan også anmode direkte om en kampflytning via 
KlubOffice. Anmodningen bliver videresendt til jer og hvis i
accepterer så godkender jeres Kampfordeler anmodningen i 
KlubOffice og kampen er flyttet.

Hvis i ikke accepterer anmodningen, så afviser jeres 
Kampfordeler den i KlubOffice og skriver, at deres træner 
må kontakte jer for en ny dato og-/eller tidspunkt.

3. Hvis i har aftalt en kampflytning og ved at der kommer en 
anmodning via klubOffice som skal godkendes, så må i 
meget gerne sende en mail/sms til jeres Kampfordeler 
glyngoe99@hotmail.com med kampnummer (6 cifre).
Så er Kampfordeleren fri for at skulle kontakte jer og høre 
om anmodningen kan godkendes.

mailto:glyngoe99@hotmail.commed
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Flytning af kampe DBU
Modstander ønsker at flytte en udekamp.

1. Hvis modstanderholdets træner kontakter jer og i aftaler en ny 
dato og-/eller tidspunkt. Så er det hans opgave at kontakte sin 
egen Kampfordeler, som så anmoder os om kampflytning via 
KlubOffice.
Hvis flytningen drejer sig om en kamp på Hellebjergs 
kunstgræsbane eller vores egen lysbane, så skal i have 
bekræftet af jeres Kampfordeler, at den valgte bane er ledig.
Aftal gerne minimum 2 til 3 nye datoer og-/eller tidspunkter, da 
banerne kan være booket.

2. De kan også anmode direkte om en kampflytning via KlubOffice. 
Anmodningen bliver videresendt til jer og hvis i accepterer, så 
godkender jeres Kampfordeler anmodningen i KlubOffice og 
kampen er flyttet.
Hvis i ikke accepterer anmodningen, så afviser Kampfordeleren 
den i KlubOffice og skriver, at deres træner må kontakte jer for 
en ny dato og-/eller tidspunkt.

3. Hvis i har aftalt en kampflytning og ved at der kommer en 
anmodning via klubOffice som skal godkendes, så må i meget 
gerne sende en mail/sms til jeres Kampfordeler 
glyngoe99@hotmail.com med kampnummer (6 cifre). 
Så er Kampfordeleren fri for at skulle kontakte jer og høre om 
anmodningen kan godkendes.

mailto:glyngoe99@hotmail.commedkampnummer
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DBU info, kontakt og solnedgang
I kan finde en masse information omkring jeres 
årgang/turnering på DBU’s hjemmesider.

DBU JYLLAND TURNERINGER
- U13 Ligarækkerne 8:8 samt 11:11 for U14 Drenge/Piger til og med 
U18 Piger og U19 Drenge
- 11:11 for senior herrer (JS-S6) og kvinder (KSV-S2)
DBU Jylland Turneringer kan kontaktes via info@dbujylland.dk eller 
8939 9979.
www.dbujylland.dk

DBU JYLLAND Region 3
Region 3 dækker over de tidligere Vejle og Århus Amter. Det 
regionale kontor i Tilst håndterer blandt andet 7-8- og 5-mands 
fodbold samt 3-bold.
region3@dbujylland.dk
tlf. 8939 9930
www.dbujylland.dk/region_3

Solnedgang
Når man planlægger et kamptidspunkt, og man ikke har et lysanlæg 
omkring fodboldbanen, er det vigtigt at huske på, at kampen skal 
være færdigspillet inden mørkets frembrud.
https://www.dbu.dk/turneringer_og_resultater/kampe_og_baner/s
olnedgang

mailto:info@dbujylland.dkeller
www.dbujylland.dk
mailto:region3@dbujylland.dk
www.dbujylland.dk/region_3
https://www.dbu.dk/turneringer_og_resultater/kampe_og_baner/s


6 Feb. 2019

Flytning af kampe DGI
Du ønsker at flytte en hjemmekamp.

1. Tag kontakt til modstanderholdets træner og aftal en ny dato og-
/eller tidspunkt.
Oplysninger vedr. modstanderholdets træner findes enten på 
klubbens egen hjemmeside eller man kan søge oplysninger på 
https://minidraet.dgi.dk

Hvis flytningen drejer sig om en kamp på Hellebjergs kunstgræsbane eller 
vores egen lysbane, så aftal gerne minimum 2 til 3 nye datoer og-/eller 
tidspunkter, da banerne kan være booket.

2. Send en mail til din Kampfordeler glyngoe99@hotmail.com med 
følgende oplysninger:

• Kampnummer (6 cifre)
• Ny spilledato og-/eller tidspunkt.
• Prioritetsrækkefølge for kampe på kunstgræs/lysbane

Vigtigt:

Jo før i flytter en kamp, jo større er chancen for at kunstbanen eller 
lysbane er ledig og at dommerklubben kan finde en dommer til den nye 
dato og-/eller tidspunkt. En flytning kan resultere i, at dommerklubben 
ikke kan finde en dommer til den pågældende kamp.

https://minidraet.dgi.dk
mailto:glyngoe99@hotmail.commed
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Flytning af kampe DGI
Du ønsker at flytte en udekamp.

1. Tag kontakt til modstanderholdets træner og aftal en ny dato og-
/eller tidspunkt.
Oplysninger vedr. modstanderholdets træner findes enten på 
klubbens egen hjemmeside eller man kan søge oplysninger på 
https://minidraet.dgi.dk

Udeholdet må kontakte DGI og dommerklubben.
I skal ikke involvere jeres egen Kampfordeler.

https://minidraet.dgi.dk
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Flytning af kampe DGI
Modstander ønsker at flytte en hjemmekamp.

1. Hvis modstanderholdets træner kontakter jer og i aftaler en 
ny dato og-/eller tidspunkt. Så er det hans opgave at 
kontakte sin egen Kampfordeler og dommerklubben.
I skal ikke involvere jeres egen Kampfordeler.

2. Hvis modstanderholdets træner eller Kampfordeler
kontakter jeres Kampfordeler, så videresendes mailen til jer 
og i gør herfra som i punkt 1.



9 Feb. 2019

Flytning af kampe DGI
Modstander ønsker at flytte en udekamp.

1. Hvis modstanderholdets træner kontakter jer og i aftaler en 
ny dato og-/eller tidspunkt. 
Så skal i hurtigst muligt sende en mail til jeres Kampfordeler 
glyngoe99@hotmail.com med følgende oplysninger:
• Kampnummer (6 cifre)
• Ny spilledato og-/eller tidspunkt.
• Prioritetsrækkefølge for kampe på kunstgræs/lysbane
Hvis flytningen drejer sig om en kamp på Hellebjergs 
kunstgræsbane eller vores egen lysbane, så aftal gerne 
minimum 2 til 3 nye datoer og-/eller tidspunkter, da 
banerne kan være booket.

Vigtigt:

Jo før i flytter en kamp, jo større er chancen for at kunstbanen 
eller lysbane er ledig og at dommerklubben kan finde en dommer 
til den nye dato og-/eller tidspunkt. En flytning kan resultere i, at 
dommerklubben ikke kan finde en dommer til den pågældende 
kamp.

mailto:glyngoe99@hotmail.com
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DGI info, kontakt og solnedgang
DGI har ikke så meget info på deres hjemmside.
I stedet for kan i kontakte en af disse to personer.

Palle Uglebjerg, turneringsleder senior
Mobil: 40 70 94 44
Mail: palle.uglebjerg@dgi.dk

Andrea Dam Hoedt, ungdom.
Idrætskonsulent 
Fodbold
79 40 44 07
29 37 46 38
adh@dgi.dk

Solnedgang (brug DBU’s hjemmeside)
Når man planlægger et kamptidspunkt, og man ikke har et lysanlæg 
omkring fodboldbanen, er det vigtigt at huske på, at kampen skal 
være færdigspillet inden mørkets frembrud.
https://www.dbu.dk/turneringer_og_resultater/kampe_og_baner/s
olnedgang

mailto:palle.uglebjerg@dgi.dk
mailto:adh@dgi.dk
https://www.dbu.dk/turneringer_og_resultater/kampe_og_baner/s


11 Feb. 2019

Materialer og boldskur.
Materialer:

Materialemand er Michael Thomsen.

Kontakt Michael hvis du mangler bolde, tape, isposer osv.

Mobil: 50 94 71 03

E-mail: michaelthomsen@aol.dk

Boldskur:

Mangler man en nøgle eller får smidt sin nøgle væk, kontakter 
man Michael.

Nøglen er den samme som passer til klubhuset og boldkassen i 
hallen.

Hjælp hinanden med at holde orden og rydde op i boldskuret.

Skuret skal låses hver gang man forlader det!

mailto:michaelthomsen@aol.dk
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Tøjvask og vaskekælder
Tøjvask:

Vaskemand er Mikael Hartmann.

Kontakt Mikael hvis du har spørgsmål til tøjvask.

Mobil: 27 45 48 70

E-mail: pedel@jhacenter.dk

Vaskekælder:

For kode til døren kontakt Mikael Hartmann.

Døren skal smækkes hver gang man forlader vaskekælderen!

mailto:pedel@jhacenter.dk

