
 

 

Eksklusiv Partner: 

 

 
Odense, den 10. august 2022  
 
 
 
 

TURNERINGSMEDDELELSE  
 
 
 
 

Ny konsulent – Katrine Refshauge Hansen 

 
Nu er sommerferien slut, og i den forbindelse er håndboldene igen 
begyndt at trille ud på halgulvet.  

Der blev kastet en bold op i luften, som jeg har grebet, og bolden som 
konsulent, er nu i mine hænder. Min fornemmeste opgave er at 
hjælpe foreninger under Fyns Håndboldforbund. I må altid tage 
kontakt til mig, hvis I har brug for en med- eller modspiller til en 
udfordring eller en ide i jeres forening. 
Jeg er klar til at trække overtrækstrøjen over hovedet og være den 
spiller som I har brug for.  
I kan kontakte mig på: krh@dhf.dk eller 22475798.  
Jeg glæder mig til at komme ud og besøge jer. 

 

Niveaustævner 

 

 
**Det er blevet besluttet, at tilmeldingen til FHF’s Niveaustævner igen foregår efter ”de 
tidligere standarder”, hvor M/K opdeles på specifikke dage i de to respektive 
stævneweekender (se invitation).  
 
----- 
 
Hermed har FHF’s Turneringsudvalg fornøjelsen af at invitere til Niveaustævner for de åbne 
fynske rækker. 
 
Tilmeldingen til Niveaustævne 1, som afholdes i weekenden d. 3. & 4. september, er åben, og 
kan som altid gøres via Håndoffice.  

- Tilmeldingsfristen hertil er d. 21. august. 
 
Tilmeldingen til Niveaustævne 2, som afholdes i weekenden d. 17 & 18. september åbner 
mandag d. 5. september. 
 
Formålet med niveaustævnerne er at fastholde fokus på ”den gode oplevelse”, ved f.eks. at 
kampene i vinterturneringen bliver så lige som mulige. 
 
Invitationen er ligeledes udsendt som et særskilt cirkulær, men kan også findes via dette link: 
 

Niveaustævner for Børn, Ungdom og Senior - 2022 | Håndbold.dk 
(haandbold.dk) 

 

 

 

mailto:krh@dhf.dk
https://www.haandbold.dk/forbund/fhf/turneringer-staevner/turnering-2022-2023/niveaustaevner-for-boern-ungdom-og-senior-2022/
https://www.haandbold.dk/forbund/fhf/turneringer-staevner/turnering-2022-2023/niveaustaevner-for-boern-ungdom-og-senior-2022/
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Kvalifikation til Liga og divisionsrækkerne for U19, U17 og U15 

 
Tilmeldingsfristen for kvalifikationsspillet for U19 Liga og 1. division for U17 og U15 er: 

- Søndag d. 7/8-22 
(Husk at man ved tilmelding af hold i disse rækker skal vedhæfte spiller- og trænerliste samt et 
”Træner-CV”) 
 
Tilmeldingsfristen for kvalifikationsspillet for de resterende divisionsrækker for de respektive 
årgange er: 

- Søndag d. 21/8-22 
 
Den samlet Invitation for hele kvalifikationsspillet findes hér: 
Invitation til Kvalifikationsspil for ungdomsrækkerne | Håndbold.dk (haandbold.dk) 
 
Følgende fynske hold har på nuværende tidspunkt tilmeldt sig kvalifikationsspillet: 
 

U19 Drenge Liga Oure Elite Håndbold 

U19 Drenge 1. Division SUS Håndbold, Faaborg ØH, Oure Elite 

U17 Drenge 1. Division Oure Elite Håndbold, Oure I.E HK 

U17 Drenge 2. Division Oure I.E HK 2, Oure I.E HK 3 

U15 Drenge 1. Division I.F. Stjernen Odense 

U17 Pige 1. Division Oure I.E HK 

U17 Pige 2. Division Oure I.E HK, Oure I.E HK 2 

U15 Pige 1. Division DHG Odense, I.F. Stjernen Odense 

U15 Pige 2. Division DHG Odense, I.F. Stjernen Odense 
  

 

 

Dialogmøde ifbm. dommerrekruttering 

 

Til det forudgående Repræsentantskabsmøde, afholdt mandag d. 2. maj, blev det 
besluttet, at der skulle igangsættes initiativer for, hvordan vi forbedrer dommermiljøet, 
med henblik på at uddanne flere håndbolddommer (og kortbanevejledere). 
- Dette bakker FHF selvfølgelig stærkt op omkring, hvorfor vi inviterer alle fynske 
foreninger til et dialogmøde herom. 
 
Den egentlige invitation til mødet fremsendes med dette ugecirkulær. 
 
Vi i FHF har en stor forhåbning om, at der udvises stor opbakning til dette møde, så vi 
sammen kan finde løsninger på, hvordan vi får uddannet flere håndbolddommere, som 
vi har kritisk behov for. 
 
I bedes derfor udfylde denne ”doodle”, hvor I afkrydser de datoer, hvor I som forening 
har mulighed for at deltage mødet: 
 

https://doodle.com/meeting/participate/id/aAnRZxzb 
 
 
 
 
 
 

https://www.haandbold.dk/forbund/fhf/turneringer-staevner/info-om-turneringssamarbejdet-mellem-fhf-jhf/invitation-til-kvalifikationsspil-for-ungdomsraekkerne/
https://doodle.com/meeting/participate/id/aAnRZxzb
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Holdfællesskaber for seniorhold, sæson 2022 – 2023 

 
Holdfællesskaber til alle fynske seniorrækker, skal anmodes om senest fredag den 12. august. 

Dette skal gøres via klubbens Håndoffice. 

 

Forhåndstilmelding af U-11, U-13 og U-15  
 
 
Listen over de tilmeldte hold kan ses via dette link: 

Forhåndstilmelding af hold i U-11, 13 & 15 | Håndbold.dk (haandbold.dk) 

 
Det skal dog påpeges, at de tilmeldte hold er blevet SLETTET fra rækkerne, hvilket betyder, at 
man skal HUSKE at tilmelde holdet igen, når rækkerne for den egentlige turnering åbner.  
 
 
 

Udskudt deadline for tilmelding til årets første U5-8 stævne 

 
 
Vi har forlænget fristen for tilmeldingen til det første U5-8 stævne i sæsonen 2022-23, så I nu 
kan tilmelde indtil på søndag d. 14. august. Vi glæder os til at se en masse glade børn være i 
gang med håndbold igen. 
Stævnet er d. 27. august 2022 og som altid vil vi arrangere det så alle hold får 2 kampe. 
Tilmelding gennem håndoffice, er der udfordringer eller spørgsmål, så skriv til midl.fhf@dhf.dk 
 
 
 

Sæsonens kurser starter i dag 

 
 
Vi starter denne halvsæsons kurser i dag, med BTU grundmodulet i Ryslinge. Der er stadig 
åbent for tilmelding til alle de kommende kurser, via håndoffice. Alle BTU moduler bliver 
udbudt henover den kommende halvsæson. 
 

Dato Aktivitet Sted 
August 2022     

Onsdag den 10. BTU - Grundmodul 1 Ryslingehallen 

Onsdag den 17. BTU - Grundmodul 2 Ryslingehallen 

Lørdag den 20. BTU - Grundmodul Ryslingehallen 

September 2022     

Onsdag den 7. BTU - Sjov håndbold for de mindste Ryslingehallen 

Onsdag den 14. BTU - Afleveringer, kast og skud Ryslingehallen 

Oktober 2022     

Onsdag den 5. BTU - Fysisk træning, motorisk mv. Ryslingehallen 

November 2022     

Onsdag den 9. BTU - Forsvar Ryslingehallen 

Onsdag den 23. BTU - Målvogter Ryslingehallen 

December 2022     

Onsdag den 14. BTU - Finter, dueller og småspil Ryslingehallen 

 

https://www.haandbold.dk/forbund/fhf/turneringer-staevner/forhaandstilmelding-af-hold-i-u-11-13-15/
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Arrangørklub af ungdomspokal-finalestævne søges 

 
I forbindelse med afviklingen af det populære finalestævne for FHF’s ungdomspokalturnering 
2022 – 2023, skal der findes en arrangørklub. 
 
De cirka 12-14 finalekampe skal spilles lørdag den 4. marts 2023. 
Hertil stiller FHF krav til, at der skal være en dobbelthal til rådighed, og at der skal kunne 
spilles med harpiks i begge haller. Derudover skal alle finalekampene kunne spilles i 
tidsrummet 08.30 – 19.30.  
Arrangørklubben har desuden ansvaret for dommerbordspåsætning, speak og musik i 
forbindelse med alle kampene. Forhold vedrørende entré, omklædning, cafeteria, m.v. 
arrangeres dog internt i arrangørklubben. 
 
Hvis I har interesse I at høre nærmere om stævnet eller de ansvarsområder, som man 
forpligter sig til som arrangørklub, så bedes I kontakte Katrine Hansen via: krh@dhf.dk eller 
22475798 
 
Ansøgningen til at være arrangørklub skal sendes senest d. 31. august og skal sendes til 
Peter-Tommas via: 
ptm.fhf@dhf.dk 
 
 
 

Talentcenter 

 
 
De ungdomsspillere, der har været en del af denne sæsons Udviklingscenter, som bliver 
inviteret med over i Talentcenteret, får besked om dette senest i dag, d. 10. august. 
Alle spillere som er udtaget hertil inviteres til den første træning som foregår hhv. d. 24. august 
for drengene og d. 31. august for pigerne. 
Alle forældre til de udtaget spillere opfordres ligeledes til at komme med til første træning, da 
vores TC-trænere gerne vil give nogle relevante informationer omkring det videre TC-forløb. 
 
Det skal dog påpeges, at de udtaget spillere ikke skal deltage i alle planlagte TC-træninger. 
Det vil sige, at der bliver en løbende ”ind- og udskiftning” af alle spillere, hvilket betyder, at 
man som spiller til nogle af træningerne skal ”sidde over”. Men det skal på ingen måde anses, 
at man er fravalgt TC, hvis man bedes sætte over til en træning. 
- Denne ind- og udskiftningsproces bliver beskrevet yderligere i den invitation, som alle de 
udtaget spillere (og deres forældre) får tilsendt via e-mail.  
    

Talentcenter – Keeper trænere 

 
Vi søger trænere til Talentcentret, som kan varetage træning af nogle yderst dygtige og unge 
keepere til TC træning. Der er tale om 4 træninger for hvert køn, fordelt over resten af året. 
Hvis dette har interesse, så send gerne en mail til Michael, inde fra kontoret, på 
midl.fhf@dhf.dk – spørgsmål kan stilles samme sted, eller til Carsten Jensen på clj@oure.dk 
     
 
 
 
 
 

mailto:krh@dhf.dk
mailto:ptm.fhf@dhf.dk
mailto:midl.fhf@dhf.dk
mailto:clj@oure.dk
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Reservering af banetider 

 
 
Hvis I endnu ikke har gjort det, så bedes I hurtigt reservere banetider til den kommende sæson 
inde på Håndoffice.  
Husk at reservere banetider jævnfør den nøglefordeling, som stod beskrevet i det tidligere 
udsendte ugecirkulære. Ellers kan man igen få overblikket over nøglefordelingen via dette link: 

Turnering 2022 - 2023 | Håndbold.dk (haandbold.dk)  
 
 

Reserveholdslisten til sæson 2022-2023 

 
 
Reserveholdslisten til de lukkede seniorrækker (Serie 1 og Fynsserien) er nu tilgængelig, og 
kan ses via dette link:   

Reserveholdslisten til sæson 22-23 | Håndbold.dk (haandbold.dk) 

 
 
 

Puljeinddeling for 2. & 3. division 

 
 
Her kan man finde 2. og 3. divisionspuljerne til den kommende sæson. 

- 2. divisionspulje 1 & 2 samt 3. divisionspuljerne 1 til 4 administreres af JHF. 

- 2. divisionspulje 3 samt 3. divisionspuljerne 5 & 6 administreres af HRØ. 

Spørgsmål til puljer og turnering bedes rettet til de administrerende forbund. 

 

Puljeinddeling for 2. & 3. division - 22/23 | Håndbold.dk (haandbold.dk) 
 
 
 
Cirkulæret er afsluttet d. 10. august, kl. 15.10 

https://www.haandbold.dk/forbund/fhf/turneringer-staevner/turnering-2022-2023/
https://www.haandbold.dk/forbund/fhf/turneringer-staevner/turnering-2022-2023/reserveholdslisten-til-saeson-22-23/
https://www.haandbold.dk/forbund/fhf/turneringer-staevner/turnering-2022-2023/puljeinddeling-for-2-3-division-22-23/

