
 
Cirkl. 018-TU511 
Odense, den 20. juni 2018  

 
 
Til: De fynske foreninger 

 
 
 
 
 

FHF Niveaustævner 2018-2019   
 
 
Hermed har FHF’s Turneringsudvalg fornøjelsen af at invitere til Niveaustævner for de fynske rækker. 
 
Formålet med niveaustævnerne er at fastholde fokus på ”den gode oplevelse”, hvad der bl.a. kommer 
ved at kampene i vinterturneringen bliver så lige som mulige.. 
 
Målsætningen er færre fejlplacerede hold og dermed flere jævnbyrdige kampe  
 
Alle klubber har prøvet at få tilmeldt et hold i en forkert række og ved, at det ikke er sjovt, hverken at 
vinde eller at tabe, med 10 mål eller mere uge efter uge. Det skal vi i fællesskab forsøge om mulige at 
undgå i fremtiden. 
 
FHF’s Niveaustævner spilles i weekenderne den 1. – 2. og 15. – 16. september.  
 
Niveaustævner tilbydes i de samme årgange, som FHF tilbyder turneringer, hvilket til den kommende 
sæson 18/19 er ensbetydende med årgang: U-10, U-12, U-14, U-16 og U-18. 
 
Det er et krav, at hold som ønsker at tilmelde sig til de bedste rækker i Turneringen deltager i 
niveaustævne mindst 1. gang. Det vil sige U-14 1. division samt U-16 & U-18 2. division.  
 
FHF opfordrer alle hold til at spille niveaustævner. Som tidligere nævnt er det et redskab til at finde ud af, 
hvor man skal tilmelde hold. 
 

Generelt 
• Der spilles primært i 3 holds puljer med 2 kampe 

• Der påsættes dommere af FHF til alle kampe. 

• Arrangørklub er ansvarlig for dommerbordet (Der opnås 1 dommerhonorar pr. kamp for pasning 
af dommerbord) 

• Arrangørklubber der pålægges halleje kan få denne refunderet. 

• Meld jer gerne som arrangørklub – Cirkl. udsendes i dag. Vær opmærksom på, at der vil blive 
prioriteret at så mange som muligt fra samme årgang/køn spiller i samme hal, fremfor at 
arrangørklubben får så mange hjemmehold som muligt. 

• Tilmelding til niveaustævnerne foregår via Håndoffice og åbnes den 6. august 2018. 

• Holdgebyr er kr. 275,-. Dog 375,- kr. for U-14D1D, U-16D2D og U-18D2D. 
Beløbet er inkl. Dommerpenge m.v.  

 
Invitation til for U-16 & U-18 1. division og niveauspil udsendes den 27. juni. 
 
Vel mødt til Niveaustævnerne – et redskab til gode oplevelser og udvikling for alle i FHF. 
 
Med venlig hilsen 

Fyns Håndbold Forbund 
 
Turneringsudvalget 
 



 
 
 

FHF Niveaustævner   
 

• Gennemføres 1. – 2. september og 15. – 16. september. 

• Endelig tilmelding til vinterturnering 2017 – 2018 er søndag den 16. september. 
 
 

Weekend 1: 1. – 2. september / Tilmeldingsfrist søndag den 19. august.  
 

Række    Pige Drenge 

U-18 2. Division og A – Rækker  Lørdag 01.09 Søndag 02.09 

U-16 2. Division, A og B – Rækker  Lørdag 01.09 Søndag 02.09 

U-14 1. Division, A, B og C – Rækker  Lørdag 01.09 Søndag 02.09 

U-12 A, B og C – Rækker   Lørdag 01.09 Søndag 02.09 

U-10 A, B og C – Rækker   Lørdag 01.09 Søndag 02.09 

 

• Program offentliggøres mandag den 27. august kl. 18. 
 

Weekend 2: 15. – 16. september / Tilmeldingsfrist mandag  den 3. september 
 

Række    Pige Drenge 

U-18 2. Division og A – Rækker  Søndag 16.09 Lørdag  15.09 

U-16 2. Division, A og B – Rækker  Søndag 16.09 Lørdag  15.09 

U-14 1. Division, A, B og C – Rækker  Søndag 16.09 Lørdag  15.09 

U-12 A, B og C – Rækker   Søndag 16.09 Lørdag  15.09 

U-10 A, B og C – Rækker   Søndag 16.09 Lørdag  15.09 

 

• Program offentliggøres mandag den 10. september kl. 18. 
 

Spilletid: 
 

• U-18 og U-16  2x25 

• Øvrige:  2x20  
 
 

A, B og C – Rækker: 
Der er fri tilmelding til FHF’s vinterturnering hvad enten man har deltaget i niveaustævner eller ej, men det 
henstilles på det kraftigste til at man prøver sig af inden tilmelding. 
 
 

U-14 1. Division og U-16 & 18. 2. Division: 
Der er fri tilmelding til FHF’s vinterturnering, dog under forudsætning af, at man deltager i mindst 1 
niveaustævne for at afprøve sit niveau inden tilmelding. Derudover skal der indsendes spillerliste senest 
samtidig med tilmeldingsfristen til Niveaustævnerne. 
 


