Odense, den 22. juni 2022

Til: De fynske foreninger

OPDATERET version af FHF’ invitation til
Niveaustævner 2022-2023
** Det er blevet besluttet, at tilmeldingen til Niveaustævner igen foregår efter ”de tidligere
standarder”, hvor M/K opdeles på specifikke dage i de to respektive stævneweekender (se
programmet længere nede).
De foreninger som nåede at tilmelde sig det tidligere arrangeret Niveaustævne bedes gentilmelde
sig det ”nye” niveaustævne. Rækkerne hertil åbnes senest onsdag d. 22/6 kl. 15.
Jeg beklager forvirringen og ulejligheden. Hvis I skulle have tvivlsspørgsmål til dette, så bedes I
kontakte Peter-Tommas Møss via tlf.: 66134311 eller e-mail: ptm.fhf@dhf.dk **
Hermed har FHF’s Turneringsudvalg fornøjelsen af at invitere til Niveaustævner for de åbne fynske
rækker.
Formålet med niveaustævnerne er at fastholde fokus på ”den gode oplevelse”, ved f.eks. at kampene i
vinterturneringen bliver så lige som mulige. Målsætningen er derfor færre fejlplacerede hold og dermed
flere jævnbyrdige kampe.
Det er vigtigt, at man I klubberne er med til at overveje, hvilke rækker man tilmelder sig i. En opfordring
kunne være at klubben udpegede nogle ansvarlige til at gennemgå alle holdene inden tilmelding til
niveaustævnerne, og igen ved tilmeldingen til turneringen. Overlad det ikke kun til den enkelte træner;
- Hjælp hinanden, så I fælles træffer beslutningerne. Snak også gerne med de andre trænere når I mødes
til niveaustævnerne.

Generelt
•
•
•
•
•
•

Der spilles som udgangspunkt i 3 eller 4 holds puljer med 2 kampe pr. hold
Der påsættes dommere af FHF til alle kampe.
Op/nedrykning af spillere: Det er muligt at rykke op/ned på spillere til Niveaustævnerne uden
hensyntagen til de normale op/nedrykningsbestemmelser - Dog er det ikke muligt at spille på to
hold samme dag.
Arrangørklubber er ansvarlige for dommerbordet (Der opnås 1 dommerhonorar pr. kamp for
pasning af dommerbord) – Vi opfordrer derfor alle foreninger til at melde sig som arrangørklub.
Tilmelding til niveaustævnerne foregår via Håndoffice og åbnes torsdag den 4. august 2022.
Holdgebyr er 310 kr. for de hold som spiller kampe med én dommer, og 410 kr. for de hold som
spiller kampe med to dommere - Beløbet er derfor inkl. Dommerpenge.

P.S.:
Invitation til kvalifikationsspil/niveaustævne for Liga og Divisionsrækkerne i U-15, U-17 & U-19
årgangene, udsendes særskilt i en nær fremtid. (Disse kval.kampe afvikles i weekenderne i uge 35, 36 &
37).

FHF Niveaustævner
Weekend 1: 03.09 – 04.09 / Tilmeldingsfrist søndag den 21. august.
Række
Senior: A & B række
U-19: A række
U-17: A & B rækker
U-15: A, B & C rækker
U-13: A, B & C rækker
U-11: A, B & C rækker (Kortbane)
U-9: A & B rækker (Kortbane)
•

Pige
Lørdag 03.09
Lørdag 03.09
Lørdag 03.09
Lørdag 03.09
Lørdag 03.09
Lørdag 03.09
Lørdag 03.09

Drenge
Søndag 04.09
Søndag 04.09
Søndag 04.09
Søndag 04.09
Søndag 04.09
Søndag 04.09
Søndag 04.09.

Program offentliggøres mandag den 29. august.

Weekend 2: 17.09 – 18.19 / Tilmeldingsfrist søndag den 4. september
Række
Senior: A & B række
U-19: A rækker
U-17: A & B rækker
U-15: A, B & C rækker
U-13 A, B & C rækker
U-11: A, B & C rækker (Kortbane)
U-9 A & B rækker (Kortbane)
•

Pige
Søndag 18.09
Søndag 18.09
Søndag 18.09
Søndag 18.09
Søndag 18.09
Søndag 18.09
Søndag 18.09

Drenge
Lørdag 17.09
Lørdag 17.09
Lørdag 17.09
Lørdag 17.09
Lørdag 17.09
Lørdag 17.09
Lørdag 17.09

Program offentliggøres mandag den 12. september.

Spilletid:
•
•

U-15, U-17, U-19 & Senior
Øvrige:

2x25
2x20

U-9, U-11 og U-13 – alle rækker:
FHF opfordrer på det kraftigste, at alle hold som tilmeldes til vinterturneringen i de nævnte rækker
deltager i mindst ét niveaustævne.

Med venlig hilsen - Fyns Håndbold Forbund / Turneringsudvalget

