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Kampprogrammet for 2. halvsæson er nu endeligt 

 
Så er kampprogrammet for 2. halvsæson endeligt. Såfremt I skal have flyttet kampe fra nu af, 
er det efter aftale med modstander og ved at få indtastet kampændringsanmodningen i 
klubbens Håndoffice. 
Sker der ændringer af kampe vil der blive fremsendt en kampændringsjournal til klubben. 
Er der klager over kampe som er placeret forkert, eller der ikke er aftalt en kampflytning i 
henhold til de gældende regler som er udsendt for den enkelte rækker, skal dette meddeles 
FHF senest tirsdag den 11. januar 2022. Send en mail til mwk.fhf@dhf.dk 
Husk at give hallerne besked om kampprogrammet, og få annulleret haltid der ikke skal 
benyttes. 
 
Der kan dog fortsat ske administrative ændringer, f.eks. sammentrækning af et kampprogram 
på en søndag for at lukke huller m.v. I disse tilfælde får I nødvendigvis ikke besked på forkant, 
men modtaget blot en kampændringsjournal. 
 

Udviklingscenter – 2022/23 

 
Nu er det igen muligt at indstille spillere til Udviklingscenter-træning ved Fyns Håndbold 
Forbund.  
 
OBS: Første træning for drengene var sat til opstart i slutningen af denne måned, men vil 
muligvis blive rykket til slutningen af februar, grundet de seneste nedlukninger og restriktioner. 
 
Se mere på hjemmesiden. 
 

U-5 – U-8 stævne 4, lørdag den 15. januar. 
 
Tilmeldingen til dette stævne, lørdag den 15. januar har ikke været så stor, hvilket har givet lidt 
udfordringer ift. at danne puljer og finde arrangører/haller m.m. 
 
Vi har derfor også været nødsaget til at lægge flere puljer i de haller som er arrangører, men 
hvor foreningen måske ikke selv har hold tilmeldt. Vi håber på forståelse og opbakning hertil. 
 
En STOR tak til: 
Risøhøj, Korup, Otterup og Tommerup som denne gang lægger haller til.  
 
Vi håber at kunne offentliggøre programmet senere i aften, og ellers vil det blive i løbet af i 
morgen torsdag. 
 
Rigtig god fornøjelse til alle de deltagende hold. 
 
 

mailto:mwk.fhf@dhf.dk
https://www.haandbold.dk/forbund/fhf/talent-og-udviklingscenter/udviklingscenter/
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U-9 – U-10 stævne 5, lørdag den 22. januar. 
 
Sidste frist for tilmelding til årets første U-9 - U-10 stævne, lørdag den 22. januar 2022 –  
er i dag, onsdag den 5. januar! 
 
U-9 - invitation: 
https://www.haandbold.dk/.../invitation-u-9-staevne5... 
U-10 - invitation: 
https://www.haandbold.dk/.../invitation-u-10-staevne-5... 
 
 
 
** 
 
Cirkulæret er afsluttet 05.01.2022 kl. 17.05. 

https://www.haandbold.dk/media/18097/invitation-u-9-staevne5-220122.pdf?fbclid=IwAR3Dl3xlGdfGp9y3hiu0waiFXf_UdMoL6j_JzWw_JQiJrpNQrEQw6N5TJ08
https://www.haandbold.dk/media/18098/invitation-u-10-staevne-5-220122.pdf?fbclid=IwAR09J5ptvnzQ2ZA6E7wXpwHzO12tWbwswcRLMpbRLwOE2lzdrHt4zeSPVPc

