
 

 

 
 

 
 
 
 
Odense, den 11. oktober 2017 

Cirk. 061-TU530 

 
 

Har I spillere, der gerne vil spille hverdagskampe, har vi turneringen til Jer…. 
 

 
Vi har fra flere foreninger erfaret, at der er nogle spillere som ikke har tid og mulighed for at deltage i kampe 
i weekender. Vi indfører derfor denne nye fleksible turneringsform i herre- og dame seniorrækken, hvor alle 
kampe afvikles på hverdage. Turneringen kan også bruges til jer, der har mange seniorspillere til et hold, 
eller til de spillere der gerne vil spille lidt ekstra kampe. Turneringen udbydes i både 1 halvsæson og igen i 
anden halvsæson. 
 
Hvem kan deltage: 

Alle seniorspillere kan deltage i turneringen, og i lighed med den ordinære turnering, vil det være muligt at 
benytte U-18 spillere i seniorrækken. 

Det er mulighed for at deltage med nuværende spillere, spillere der har spillet hos jer men som er stoppet, 
eller helt nye spillere. Desuden er der åbnet op for at benytte indtil to spillere fra andre foreninger per kamp. 
Spillere fra andre foreninger og evt. nye spillere, som I endnu ikke har oprettet markeres som fiktive spillere på holdkortet. 

Deltagerne i turneringen vil kunne deltage, uden at være / blive låst uanset hvilket turneringshold man 
måtte have spillet på / skal spille på.  

Dog skal man være opmærksom på at eventuelle karantæner skal afvikles på det hold man senest har 
spillet på i FHF’s vinterturnering, hvilket vil sige, at spillere fra en anden forening der får karantæne, skal 
afsone karantænen for sin ”egen” forenings hold. Har man ikke deltaget i FHF’s vinterturnering skal 
karantænen afvikles i hverdagsturneringen.  
 
Kampens placering 

Alle hold vil skulle spille mellem 4 og 6 kampe, hvor spilletiden er 2x25 minutter. Hjemmeholdet skal 
indenfor 5 dage fra kampene er offentliggjort påsætte tider på alle hjemmekampe. Herefter vil der være en 
gratis redigeringsperiode for kampene på tre dage.  

Kampene placeres på hverdage mandag til fredag med start tidligst kl. 19.00 og senest kl. 21.00. 

Kampene vil blive afviklet fra 15. november til 14. januar 2018.  
 
  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Tilmeldingsfrist: 

For at deltage i turneringen, skal I tilmelde via. haandoffice senest søndag den 5. november, 
kampprogrammet vil blive offentliggjort fredag den 10. november 2017. 

Foreningen der tilmelder holdet, er økonomisk ansvarlig for holdet. 
  
Priser: 

Holdgebyr inkl. dommerpenge for alle kampe er 750,- kr. 

Flyttegebyr efter den gratis redigeringsperiode: 150,- kr. 

Afbud / Udeblivelse fra kampe: 500,- kr. 
 
 
Med venlig hilsen 
Fyns Håndbold Forbund 
Turneringsudvalget 
 
 
Bjarne Knudsen  / 
     Brian Nielsen 


