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Cirkl. 019-TU512 
Odense, den 8. september 2021  
 
 
 

TURNERINGSMEDDELELSE  

nr. 019-TU512 

 

 
 
 

Indgået og trukne hold  
 
Trukne: 
Serie 1 Damer  Kølstrup/Rynkeby Trukket pr. 07.09.2021 
Serie 1 Herrer  Faaborg ØH 3 Trukket pr. 06.09.2021 
 

Ledige pladser Fynsserien Damer, Serie 1 Herrer og Damer  
 
Der er en ledig plads i Fynsserien Damer. 
 
Der er 4 ledige pladser i Serie 1 Herrer samt 3 plads (måske 4) 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  
 
Programmet til den 18. – 19.09 forventes offentliggjort senest torsdag kl. 12. Det vil være på 
Håndbold Info og Appen.  
 

• 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. 

• Arrangørklubben: Er ansvarlig for at alle resultater bliver indberettet. 
 

Se invitationerne til FHF’s niveaustævner her 

HUSK at melde afbud 

 
Skulle I være i den uheldige situation at skulle melde afbud til en kamp eller til stævner, skal I 
huske at melde afbud til modstanderen, eller den forening som er hjemmehørende i den hal 
hvor I skal spille stævne samt dommerpåsætter Christian Pedersen, som vil kontakte 
dommerne.  

Dette er gældende uanset om afbuddet vedrører Covid-19 eller ej – vi har 
desværre haft dommere der er kørt forgæves, da vi ikke vidste kampene var aflyst. 

 

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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Ændring af Halnavn - banenavne 

 
Højbyhallerne: Hal 1 er nu den nye hal og har navnet Opvisningshallen. Hal 2 er nu den gamle 
hal og hedder Hal 2. 

TURNERING 2021 – 2022 – Tilmeldingsfrist 19.09 

 
Tilmeldingsfrist søndag en 19. september. Både for senior og børne og ungdomshold. 

Se turneringskalender med diverse frister m.v. Den vil løbende blive opdateret. 

 

Stævne 1 for U-11 – U-13, den 18. september 

 
Kampprogrammet for sæsonens første stævne for U-11 kortbane og U-13, lørdag den 18. 
september er klar, og sendt ud til de foreninger som skal deltage. 
Det kunne desværre kun blive til en enkelt pulje - for henholdsvis U-11 pige C og U-13 drenge 
C. Så hvis I har tilmeldt et hold i en anden række end disse to, så bliver der ikke afviklet noget 
stævne.  
 

Kortbane-stævne 1 for U-9 – U-10, den 25. september 

 
HUSK – I dag er sidste dag for tilmelding til sæsonens første kortbane-stævne for U-9 – U-10, 
lørdag den 25. september. Så skynd jer, at få tilmeldt jeres hold, hvis I ikke allerede har gjort 
det! 
 
 

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. 
Vi mangler fortsat at få besked fra enkelte spillere, om de ønsker at deltage i træningen.  
 
Så kære foreninger, I må meget gerne tage fat i jeres spillere. 
Se her på hjemmesiden, hvem vi mangler besked fra. Det kan f.eks. skyldes, at de står 
registeret med en gammel/forkert mailadresse i Håndoffice, og derfor ikke har set 
indkaldelsen. 
 
 
** 
Cirkulæret er afsluttet 08.09.2021 kl. 15:30. 

https://www.dhf.dk/forbund/fhf/turneringer-staevner/turnering-2021-2022/turneringskalender/
https://www.haandbold.dk/forbund/fhf/talent-og-udviklingscenter/talentcenter/
https://www.haandbold.dk/forbund/fhf/talent-og-udviklingscenter/talentcenter/

