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Cirkl. 152-TU572 
Odense, den 5. august 2020  
 

TURNERINGSMEDDELELSE  

nr. 152 – TU572 

 
 

 

Niveaustævner  
 
Der udsendes i dag cirkulære med information om at turneringen for alle rækker under 2. og 3. division, 
er udskudt til den I forbindelse med at turneringstarten er udskudt tilden 18. oktober for FHF rækkerne 
og de fælles ungdoms divisioner med HRØ er niveaustævnerne ændret til 26. – 27.09 og 3. – 4.10.  
 
Se mere om FHF’s niveaustævner her 
Se mere om niveaustævner for U-17 og U-19 1. division og U-19 Liga her (HRØ’s hjemmeside)  
 

Haller til Niveaustævner  
 

Da I jo med jeres turneringsnøgle har skulle reservere søndag den 27.09 eller den 04.10 (Og 
nogle klubber begge weekender) skal vi bede jer fastholde de reservationer da de så skal 
bruges til Niveaustævne og for jer der har hold i 2. og 3. division, ligeledes til afvikling af disse 
kampe. 
Derudover skal vi bruge en masse reservationer til lørdag den 26.09. og lørdag den 03.10. da 
niveaustævnerne jo afvikles over begge dage. Såfremt vi IKKE kan benytte jeres indtastede 
reservation til turneringen til niveauspil i stedet, skal I huske at slette den i Håndoffice. 
Ligeledes skal I huske at indtaste en reservation for lørdag den 26.09 og/eller lørdag den 
03.10 hvis I kan stille hal til rådighed for niveauspil disse lørdage. 

 

Santander Cup - DHF’s Landspokalturnering 

Alle 1. hold fra liga til og med Serie 1, er automatisk tilmeldt. Hvis man ikke ønsker at deltage, skal man 
selv framelde sig via Håndoffice eller skrive til mwk.fhf@dhf.dk 

Skal I spille i Serie 2,3 eller 4 med jeres førstehold, og skal I være med I Santader Cup - DHF’s 
Landspokalturnering skal I selv tilmelde jer via Håndoffice. OBS: Bemærk at rækkerne ligger under 
HRØ, så når I skal søge rækken frem, skal i søge under Forbund: Håndbold Region Øst. (Eller skriv til 
mwk.fhf@dhf.dk) 

Se mere om Santander Cup – DHF’s Landspokalturnering her 

 

Repræsentantskabsmøde 

Husk at tilmelde jer til repræsentantskabsmødet, som er flyttet til mandag den 31. august på Scandic 
Odense. Tilmeldingen foregår i Håndoffice. 

Mødeindkaldelse Repræsentantskabsmøde 2020 

 

 

 

 

 

https://www.dhf.dk/forbund/fhf/turneringer-staevner/turnering-2020-2021/niveaustaevner/
https://www.dhf.dk/forbund/hroe/turneringer-staevner/staevner/niveaustaevner/
mailto:mwk.fhf@dhf.dk
mailto:mwk.fhf@dhf.dk
https://www.dhf.dk/forbund/fhf/turneringer-staevner/pokalturneringer/santander-cup-landspokal/
https://www.haandbold.dk/forbund/fhf/repraesentantskabsmoede-2020/repraesentantskabsmoede-tidligere-aar/
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Turneringskalender 

Her kan du se de første datoer. Resten af kalenderen er på hjemmesiden 

 

10.08 Tilmeldingen til FHF's niveaustævner åbner 

26.08 
Tilmeldingsfrist Fælles niveauspil med HRØ: U-17 og U-19 1. Division 

og U-19 Liga 

26.08 Tilmeldingsfrist Santander Cup (Landspokal) 

13.09 Tilmeldingsfrist FHF niveaustævne - både til 1. og 2. stævne. 

20.09 Opstart 2. og 3. division 

26.09 - 27.09 Niveaustævner 

27.09 Tilmeldingsfrist til FHF Serie 2, Serie 3, Serie 4 og Oldies 

03.10 - 04.10 Niveaustævner 

04.10 Tilmeldingsfrist FHF Børne og Ungdomsrækker 

08.10 - 10.10 Kampredigering (Åbner 08.10 kl. 18) 

11.10 
Kampredigeringen åben for flytninger efter aftale og regulering 

efterfølgende 

13.10 Kampprogrammet er endeligt kl. 18. 

18.10 Første spillerunde FHF række og fælles ungdomsdivision og Liga 

 

** 

Redigering af Ugecirkulæret er afsluttet d.5. august 2020 kl.15.50. 

https://www.haandbold.dk/forbund/fhf/turneringer-staevner/turnering-2020-2021/turneringskalender/

