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DHF’S LANDSPOKALTURNERING
2021 - 2022
Fyns Håndbold Forbund indbyder hermed til deltagelse i Dansk Håndbold Forbunds Landspokalturnering
2021 – 2022.
Indledende runder i den kommende LP-turnering foregår i samarbejde med HRØ, der er udpeget til
turneringsansvarlig af DHF. De første 4 runder afvikles med Fyn som ét geografisk område, og FHF trækker
lod. Når de fynske hold overgår fælles med øvrige HRØ hold, deltager FHF i lodtrækningen.
De fynske foreninger skal være opmærksomme på de økonomiske aspekter, såfremt de ”overlever” så
længe i turneringen, at de ”risikerer” at skulle spille på den anden side af Storebæltsbroen!
Hold fra Ligaen, 1. division, 2. division, 3. division, Fynsserien og Serie 1 er automatisk tilmeldt.
Ønsker et hold som er automatisk tilmeldt ikke at deltage i landspokalturneringen, skal foreningen slette
holdet via håndoffice,
Øvrige 1. hold fra de åbne rækker (Serie 2,3 og 4) skal tilmelde sig via håndoffice. Disse registreres alle
som Serie 2.
Vær opmærksom på i Håndoffice når I skal tilmelde eller slette, er rækkerne for Landspokalturneringen
under: Håndbold Region Øst (Skal stå i søgefeltet i Håndoffice) Tilmeldingen/Muligheden for framelding
åbner den 28.06.
Deltagergebyret er kr. 0,- kr pr. hold. For alle hold på nær Liga og 1. divisions hold.
Da DHF’s Landspokal kun blev gennemført for Liga og 1. division i sæson 2020 – 2021, vil der IKKE blive
opkrævet gebyr for øvrige hold i sæson 2021 – 2022.
Ved kvalifikation til slutrunden (1/8-finalerne) opkræver DHF et særligt kvalifikationsgebyr for denne, og
evt. efterfølgende runder.
”I landspokalturneringen kan alle foreninger under DHF deltage med ét hold i hver række. Foreninger, der
på anmeldelsestidspunktet med deres førstehold deltager i et holdfællesskab, kan kun deltage med dette.”
Der gøres opmærksom på, at fynske tabere automatisk overgår til deltagelse i Fynske Cup. Dette sker til
og med 4 runde, og såfremt holdet højst spiller i Fynsserien.
TILMELDINGSFRIST (Frameldingsfrist for hold i Liga, divisioner samt Fynsserien og Serie 1):
Fredag den 13. august
Tilmelding/Framelding foregår via Håndoffice.
Liste med tilmeldte hold samt datoer for runderne opdateres løbende på FHF’s hjemmeside.
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