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Cirkl. 017-TU511 
Odense, den 1. september 2021  
 
 
 

TURNERINGSMEDDELELSE  

nr. 017-TU511 

 

 
 
 

Indgået og trukne hold  
 
Trukne: 
Serie 1 Damer  Haarby IF 2  Trukket pr. 01.09. 
 

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 2 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 den torsdag den 9. september.  Herefter vil turneringsudvalget gennemgå de 
fremsendte ønsker. 
 

FHF Niveaustævner Senior og Børn/Unge  
 

• HOLDKORT: Der skal udfyldes holdkort til niveaustævnerne, og deltagelse binder i 
forhold til klubskifte. 

• Aldersdispensationer: Der skal ikke søges aldersdispensationer i forbindelse med 
niveaustævnerne. Man kan benytte maks. 3 spillere der er 1. års i den ældre årgang. Og der 
skal IKKE laves nogle markeringer eller andet på holdekortet. 

 

04.09. - 05.09. 
Niveaustævne Børne og 
Ungdomsrækker 

Program er offentliggjort 

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 

 

E – Certifikater – Efterskole certifikater  
 
De efterskole der skal deltage i weekendens niveaustævner skal hurtigst muligt 
tjekke om spillerne er blevet oprettet med E – Certifikat. Hvis der er nogle der 
mangler, skal Morten Werner Kronborg mwk.fhf@dhf.dk kontaktes hurtigst muligt. 
Fulde navn, fødselsdato (dato-måned år) skal bruges. 

mailto:mwk.fhf@dhf.dk
https://www.haandbold.dk/forbund/fhf/turneringer-staevner/turnering-2021-2022/niveaustaevner-boern-ungdom-og-senior/
mailto:mwk.fhf@dhf.dk
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Har I som klub afgivet spillere til efterskoler, skal I intet gøre. I skal ikke registrere spillerne 
som udmeldte i Håndoffice, og I råder fortsat over deres almindelige spillercertifikat. 

 

Børnestævne 1: U-5 – U-8 

 
Sæsonens første børnestævne for de helt små (U-5 – U-8), lørdag den 2. oktober - er klar for 
tilmelding. Se invitation og tilmelding her 

 

Dommerkursus 
 
D. 9. oktober afholdes der dommerkursus i Ørbæk. Så hvis du eller din forening vil have en ny 
dommer udviklet, så er det næste kursusdato. Du kan finde invitationen her. 
 

Online inspirationskurser 
 
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.  
Der er stadig ”ledige pladser” til webinar med Nicolej Krickau, mandag den 6. september, hvor 
han fokuserer på angrebsspil bygget op om en fysisk mindre spiller. Du kan også lade dig 
inspirere, tirsdag den 14. september af Martin Albertsen som vil fortælle om teknisk træning til 
angrebsspillet.  
Ligeledes er der masser af inspiration i børnehøjde også med onlinekurser, i selskab med Ole 
Bruun Andersen og Sten Kaj Larsen. 
 
Se mere om det hele lige her! 
 
 
** 
Cirkulæret er afsluttet 01.09.2021 kl. 15.45. 

https://www.haandbold.dk/media/17376/invitation-u-5-u-8-staevne1-02102021.pdf
../../DU/2021-2022/Kurser/Invitation%20Ørbæk%2009.10.2021.pdf
https://www.haandbold.dk/forbund/fhf/uddannelse-traening/kurser/webinar-onlinekurser/

