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For U-21 spillere og I må også gerne bruge U-19 og U-17 
 
Turneringen er et tilbud til jer der har U-21 spillere i jeres seniorrække, altså spillere der er født 2000 eller 
senere. I må også bruge spillere der er født i 1999, blot de ikke er fyldt 22 år på kamptidspunktet. 
Derudover må I gerne bruge jeres U-19 og U-17 spillere som supplement….  
 

➢ Hvem kan deltage: 

Alle spillere født i perioden 2004 til 2000 (Og 1999’ere hvis de ikke er fyldt 22 år på kampdagen)  

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.  

Det er tilladt at bruge damespillere på herrer hold (Men ikke herrer på damehold!) 

Vær 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, eller er man seniorspiller afvikles karantænen ligeledes i U-21 turneringen. 

 

➢ Niveau 

A: Spillere med erfaringer fra Ungdomsdivision / Senior division / Fynsserien 

B: Spillere primært erfaringer fra øvrige rækker 

Hvis der ikke opnås hold nok slås de to rækker sammen.  
 

➢ Kampens placering 

Alle hold vil skulle spille mellem 4 og 6 kampe, hvor spilletiden er 2 x 30 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 11. december til 15. januar 2021.  
 

➢ Tilmeldingsfrist: 

Tilmelding: Via haandoffice og senest den 1. december   

kampprogrammet vil blive offentliggjort fredag den 4. december 



 

 

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  / 
Formand Turneringsudvalget  Morten Werner Kronborg 
     Turneringssekretær 
 


