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TURNERINGSMEDDELELSE  

nr. 013-TU510 

 

 
 
 

Indgået og trukne hold 

 
Trukne: 
Serie 1 Herrer  OH 77 2  Trukket den 19.08.2021 
 

Ledige pladser Fynsserien Damer, Serie 1 Herrer og Damer  
 
Der er en ledig plads i Fynsserien Damer. 
 
Der er 3 ledige pladser i Serie 1 Herrer samt 1 plads (måske 2) i Serie 1 Damer. Så har I et 
hold der ellers skulle spille Serie 2, så er der muligheden for at ansøge om at komme i Serie 1, 
der ellers er en lukket række. Eller vil jeres Serie 1 Damehold i Fynsserien så er det nu. 
 
Ansøgning med en kort begrundelse / Beskrivelse af holdet, skal sendes til mwk.fhf@dhf.dk 
senest søndag den 29. august.  Herefter vil turneringsudvalget, gennemgå de fremsendte 
ønsker. 
 

FHF Niveaustævner Senior og Børn/Unge  
 
Programmet for niveaustævnet den 04. – 05. september offentliggøres senest fredag den 
27.08 kl. 12. 
 

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.  

Tilmeldingsfrist til næste stævne for seniorhold er den 1. september. 
 

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 

 

Se invitationerne til FHF’s niveaustævner her 

 

mailto:mwk.fhf@dhf.dk
https://www.haandbold.dk/forbund/fhf/turneringer-staevner/turnering-2021-2022/niveaustaevner-boern-ungdom-og-senior/
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Ekstra børnestævne – 18. september 

 
Fyns Håndbold Forbund afvikler et ekstra børnestævne, den 18. august for U-5 – U-8. 
Sidste frist for tilmelding i dag!!! Se invitation her 
Samme dag, er der også sæsonens første stævne for U-11 KORTBANE og U-13. Frist for 
tilmelding til disse stævner er den 1. september.  
Men skynd jer allerede NU at få jeres hold tilmeldt og måske sikre jer hjemmebane.  
Se invitationer - U-11 og U-13 
 

Opsamling af Talentcenter – årgang 05 drenge og 06 piger 

 
Det er tidligere i andet cirkulærer blevet nævnt, at Fyns Håndbold Forbund har valgt at 
opsamle de to årgange på Talentcenter, som blev ramt af corona-nedlukningen. 
Begge årgange er indkaldt til 2 træningspas i efteråret: 

• Drenge 05 – 1. oktober og 5. november. 

• Piger 06 – 8. oktober og 12. november. 
Disse træningspas er lagt på fredage, hvorfor vi er lidt udfordret på at finde haller.  
Vi mangler hal til træning, den 5.- og 12. november fra 17:30-20:45. 
Så hvis din/jeres hal er ledig og TC gerne må låne den, så skriv til msk.fhf@dhf.dk.  
På forhånd tak for hjælpen.  
 
 

Flere online inspirationskurser er på vej! 
 
Selvom vi er godt på vej tilbage til det ”normale” håndboldliv igen efter corona, så har FHF ikke 
lukket ned for at, I alle stadig kan blive inspireret hjemme i stuerne, med spændende online 
kurser. Og der er flere kurser på vej! SÅ hold øje med siden her og på Facebook!  
 
 
 
 
 
 
Cirkulæret er afsluttet 25.08.2021 kl. 15.00. 

https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=https://www.haandbold.dk/media/16781/invitation-ekstra-u-5-u-8-boernestaevne-augsept.pdf
https://www.haandbold.dk/media/17299/invitation-1-u-11-staevne-180921.pdf
https://www.haandbold.dk/media/17300/invitation-til-1-u-13-c-staevne-180921.pdf
mailto:msk.fhf@dhf.dk
https://www.haandbold.dk/forbund/fhf/uddannelse-traening/kurser/webinar-onlinekurser/

