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DHF Landspokal – Santander Cup 2021 - 2022 

 
GRATIS DELTAGELSE I SÆSON 2021 – 2022. For alle hold under Liga og 1. division er 
deltagelsen gratis. Det skyldes at sæsonen 2020 – 2021 ikke blev gennemført for disse hold 
Så det er da en ekstra god grund for at deltage. 
 
Invitationen udsendes i dag. Bemærk at alle hold fra Serie 1 og op til og med Liga er tilmeldt 
automatisk, og skal framelde sig hvis de ikke ønsker at deltage. 
Alle øvrige klubber, hvor deres 1. hold skal spille Serie 2, 3 eller 4, skal tilmelde sig via 
Håndoffice. (Rækkerne ligger under Håndbold Region Øst) 
 

Fynsserien og Serie 1 

 
Følgende hold er indgået efter perioden for fremsendelser af ønsker og frivillige trækninger er 
overstået: 
 
Fynsserien Damer – 12 hold 
Bellinge IF og IF Stjernen – Fra 
reserveholdlisten 
Næsby IF – Efter ønske 
Serie 1 Damer – pt. 19 hold – 1 ledig 
plads 
Gudme HK 3 og Østfyns HK – Efter ønske 

Fynsserien Herrer – 12 hold 
Otterup HK 2 – Fra reserveholdslisten 
Serie 1 Herrer – pt. 15 hold – 5 ledige 
pladser 
Der er forespurgt fra reserveholdslisten, 
men bliver ikke afsluttet før sommerferien. 

 
Proceduren for supplering af hold til Serie 1 Damer, og hvis der fortsat mangler hold til Serie 1 
Herrer, vil blive meldt ud med næste cirkulære efter sommerferien - 4. august. 
 
Oversigten af samtlige hold i Fynsserien og Serie 1 kan ses på Håndbold appen og 
hjemmesiden Håndboldinfo 
 

U-19 og U-17 Liga og 1. division 

 
Tilmeldingsfrist 9. august til Niveaustævnerne. For at komme i betragtning til rækkerne skal 
man deltage i niveaustævnerne. Rækkerne ligger i Håndoffice under Håndbold Region Øst. 
 
Se spilledagene for niveaustævnerne for de enkelte rækker – Se her (Link til HRØ’s 
hjemmeside) 
 
Beskrivelsen af niveaustævnerne for de fælles Ligaer og Ungdomsdivisionen 
offentliggøres først torsdag den 24.06. af HRØ og vil blive sendt til klubberne. 
 

https://www.dhf.dk/raekker/
https://www.haandbold.dk/forbund/hroe/turneringer-staevner/staevner/niveaustaevner/
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FHF Niveaustævner Senior og Børn/Unge 

 
Her er datoerne for niveaustævnerne. Bemærk at der nu også laves trænings / Niveaustævne 
for senior. 
 
Invitationerne udsendes den 23.06. 
 

28.08. - 29.08. 
Trænings og Niveaustævne 
Senior 

Tilm. frist 18.08 

04.09. - 05.09. 
Niveaustævne Børne og 
Ungdomsrækker 

TIlm. frist 22.08 

11.09. - 12.09. 
Trænings og niveaustævne 
Senior 

Tilm. frist 01.09 

18.09. - 19.09. 
Niveaustævne Børne og 
Ungdomsrækker 

Tilm. frist 06.09 

 

Trænings / Niveaustævner for senior tilbydes i 3 kategorier med denne vejledende inddeling i 
de tre grupper: 
A: Fynsserien / Serie 1 B: Serie 2 og 3 C: Serie 3 og 4.  

 

Halreservationer til børnestævner – sæson 2021/22 

 
Der blev i sidste uge sendt mail til foreningernes postadresse, med information om hvilket 
børnestævner og datoer, I kunne forvente at skulle være arrangører for, i den kommende 
sæson.  
HUSK - at hallen bedes tjekke og sørge for, at datoerne i fremsendte mail, er korrekte og 
reserveret til stævnerne, samt meddele, hvis der er ændringer i tidspunkterne.  
Foreningen bedes hurtigst muligt, sørge for at meddele, hvis den mod forventning ikke har 
hold i de pågældende årgange. Som udgangspunkt afholdes der ikke stævner, hvis foreningen 
ikke selv har hold som deltager. Dog er arrangøren forpligtet til at afvikle et stævne, ved afbud 
fra egne hold med kort varsel. 
Og endnu engang skal der lyde en stor tak, til alle jer der har budt ind med banetider. Uden jer 
kunne vi ikke gennemføre børnestævnerne for alle de kære håndboldglade børn. Så TAK!!! 
 
 

Opstart af Talentcenter – sæson 2021/22 

 
Fyns Håndbold Forbund sendte den 2. juni 2021 mail ud til foreningerne med information om 
planen for talentcenter i den kommende sæson. Både for årgangen, Piger 06 og Drenge 05, 
som blev ramt af corona-nedlukningen, og for den ”nye” årgang, Piger 07 og Drenge 06.  
FHF er kommet lidt tættere på en egentlig plan og vi kan her - inden sommerferien løfte sløret 
for et par vigtige datoer. Se mere i linket her 
 
 
** 
 
Cirkulæret er afsluttet 23.06.2021 kl. 19.36 

https://www.haandbold.dk/media/17016/opstart-af-tc-traening-for-nye-og-tabte-aargange.pdf

