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Cirkl. 003-TU502 
Odense, den 9. september 2020  
 

TURNERINGSMEDDELELSE  

nr. 003 – TU502 

 

 
 

Kampredigering 2. og 3. division 

 
Husk der skal være sat tider på kampene senest på søndag den 13. september jf. de tidligere 
fremsendte vejledninger fra JHF/HRØ. 

 

Seedning U-17 og U-19 1. Division samt U-19 Liga 

I samråd med de ansvarlige fra turneringsudvalgene i HRØ/FHF og seedningsudvalget har man valgt at 
ændre procedure i år pga. coronasituationen. 

Således er der ikke lavet en numerisk seedning af alle hold, men i stedet er holdene grupperet i 
niveauer. Disse grupperinger er er lagt til grund for kampene til niveaustævne. Derfor offentliggøres 
seedningerne ikke i år som vanligt. 

Se meddelelsen her (Link til HRØ’s hjemmeside) 

Serie 1 Damer 

 
Efter der har været to trækninger i Serie 2 Damer, er Haarby BK Håndbold 2 samt Næsby IF indgået i 
Serie 1 Damer pulje 1. 

 

Niveaustævner – Spillesteder – HJÆLP! 

 
I må meget gerne hjælpe med 2 ting: Få skrevet Niveaustævne i reservationerne i banetiden i 
Håndoffice, for de haltider der kan bruges til niveaustævnerne den 26-27.09 og 03-04.10 samt stille 
flere haller til rådighed. 
Der mangler haller, specielt til lørdag den 26.09 og lørdag den 03.10. 
I må meget gerne undersøge om jeres hal er ledig og hvis det er tilfælde, så indtast banetiden i 
Håndoffice. Husk at skriv Niveaustævne i bemærkningsfeltet. 
 
Liste over de indtastede banetider findes her 
 

Ændring i propositionerne for U-11 og U-13 rækkerne 

 
I forbindelse med repræsentantskabsmødet den 31. august er der blevet vedtaget ændringer i U-11 og 
U-13. 
 
Der oprettes i begge tilfælde en D række i første halvsæson, så det vil sige at de rækker der udbydes i 
1. og 2. halvsæson er A, B, C og D rækker. 
I 2. halvsæson vil der blive oprettet en AA række, der dannes af de bedste hold fra A rækken. 
 
Det vil sige at der IKKE oprettes U-11 AA i første halvsæson. 
 
Ligeledes udbydes der til niveauspillet i U-11 og U-13: A, B C og D rækker.  

https://www.haandbold.dk/forbund/hroe/om-hroe/hroe-nyheder/status-paa-seedninger-til-niveaustaevner/
https://www.haandbold.dk/forbund/fhf/turneringer-staevner/turnering-2020-2021/niveaustaevner/
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Husk at tilmeldingsfristen for FHF’s niveaustævner er den 13. september, og tilmeldingsfristen til 
turneringen for børne og ungdomsrækkerne er den 4. oktober. 
 
Skulle ovennævnte give anledning til yderligere spørgsmål, ændringer i tilmeldinger der er lavet til 
niveaustævnerne og/eller turneringen m.v.  er I meget velkommen til at kontakte undertegnede. 
 
Propositionerne for de fynske rækker er opdateret og findes på hjemmesiden, Se dem her 

 

Ændring af navn på spillested 

 
Der er blevet ændret navn på Gudmehallerne. SU'VI:T Arena har ændret navn til Phønix Tag Arena  

 

Invitation til U5-U8 stævne 

Der afholdes stævne for U5-U8 lørdag den 3. oktober. Det er nu muligt at tilmelde hold frem til og med 
den 16. september.  

 

Kurser  

Søndag den 20. september udbydes der BTU-grundmodul i Højbyhallerne kl. 8-14. Grundmodulet giver 
dig et godt fundament for at være børnetræner. Tilmeldingsfrist 14. september. Se invitationer her. 

Lørdag den 26. september udbydes der dommerkursus i Ørbæk Midtpunkt kl. 9-17. Se invitationen her 

 

** 

Redigering af Ugecirkulæret er afsluttet d.9. september 2020 Kl. 20.07. 

https://www.dhf.dk/forbund/fhf/regler-love/propositioner-for-fynske-raekker/
https://www.haandbold.dk/forbund/fhf/uddannelse-traening/kurser/boernetraenerkurser/
file://///diffil/FHF/Apps/aword/Cirkulærer/Cirkl%202019-2020/159-DU607-%20Invitation%20til%20dommerkursus.pdf

