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2. og 3. division samt Fynsserien og Serie 1 

2. og 3. division: Puljeinddelingen offentliggøres 15. juni.  

Fynsserien og Serie 1: Rækkerne offentliggøres i dag. De foreløbige puljer for Serie 1 offentliggøres 
24. juni (Med forbehold for ændringer ved trækninger der laver geografiske ændringer) 

 

Frivillig trækning Serie 1 og Fynsserien 

 
Såfremt man ikke ønsker at gøre brug af sin plads i de lukkede fynske rækker, Fynsserien og Serie 1, 
kan der frem til den 18. juni kl. 12 fremsendes en begrundet ansøgning til Turneringsudvalget via e-mail: 
mwk.fhf@dhf.dk 
Ved trækninger eller andre ændringer, vil ekstraordinær oprykning blive tilbudt jf. reserveholdslisten.  
Bemærk at en trækning fra de lukkede rækker medfører at man har oprykningsforbud for laver 
rangerende hold i hele sæson 2020 – 2021, således at disse hold ikke kan rykke op fra Serie 2 og 
Serie 1, men f.eks. godt ved ombrydningen til 2. halvsæson fra Serie 3 til Serie 2 da det er åbne rækker. 
 

FHF Niveaustævner 

Der er udsendt invitation til Niveaustævnerne i weekenderne den 29. - 30.08 samt 12.-13.09. Som altid 
åbner tilmeldingen først til august, nemlig den 5. august. Men I må allerede nu meget gerne reservere 
jeres hal og stille den til rådighed i forbindelse med 1 eller flere af de dage vi skal spille niveaustævner.  

Forsamlingsforbud, åbning af haller osv. Der er selvfølgelig fortsat den mulighed at hallerne ikke bliver 
åbnet så niveaustævnerne ikke kan gennemføres som planlagt. Men datoerne bliver ikke ændret. Hvis 
f.eks. første stævne vil være ramt af lukkede haller, aflyses stævnet. Men vi vil gerne opfordre til at I 
alligevel byder ind som arrangør, og I tilmelder holdene ud fra at stævnerne kan gennemføres når 
tilmeldingen åbner til august. På det tidspunkt er der måske også klarhed over hvordan det ser ud med 
forsamlings forbud, hallernes tilgængelighed m.v. 

Se invitation m.v. 
 

Årgange sæson 20 – 21 – Husk ny U-10 enkeltårgang 

På hjemmesiden kan du se årgangene for sæson 20-21. Husk også der er indført en ny U-10 årgang i 
næste sæson. Se mere her 

 

Håndboldkaravanen 

Der er nogle få pladser tilbage på håndboldkaravanen. Din forening kan nå at tilmelde sig til karavanen 
senest onsdag d. 17/6. Du kan se den oprindelige invitation til karavanen her. 

** 

Redigering af Ugecirkulæret er afsluttet d.10. juni 2020 kl. 13.40. 

https://www.dhf.dk/forbund/fhf/turneringer-staevner/turnering-2020-2021/niveaustaevner/
https://www.dhf.dk/forbund/fhf/regler-love/aargange-og-raekker-2020-2021/
https://haandbold.dk/media/14264/129-kons802-haandboldkaravanen-2020.pdf

