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Odense, den 14. september 2022  
 
 
 
 

TURNERINGSMEDDELELSE  
 
 
 
 

Tilmelding til de åbne fynske rækker 

 
Hermed indbyder Fyns Håndbold Forbund de fynske foreninger til at deltage i den kommende 
vinterturnerings åbne rækker.  
Tilmelding kan kun ske via HåndOffice!  
 
 
Husk:  
 

• Tilmeldingsfristen: søndag den 18. september 2022!  
 
• Holdfællesskaber skal ansøges via Håndoffice inden hold tilmeldes  

 
Se venligst den vedhæftede invitation! 
 
 

1. runde af Landspokalen 

 
Der er blevet trukket lod til første runde af Landspokalen for både fynske herre- og kvindehold. 
Kampene kan ses hér: 
 

Herre: Rækker | Håndbold.dk (haandbold.dk) 
 
- Oversiddere:  

Tved G. & I. (Serie 1) + alle hold fra 3., 2., 1. division og Liga 

 
Kvinder: Rækker | Håndbold.dk (haandbold.dk) 
 
- Oversiddere:  
Nr. Lyndelse/Søby (Serie1) + alle hold fra Fynsserien og 3., 2., 1. division og Liga 
 
 
Vigtigt!: 
Alle deltagende hold i 1. runde skal kontakte sin modstander og sammen finde et 
kamptidspunkt. Når dette er gjort, så skal dette kamptidspunkt skrives ind i Håndoffice for den 
respektive kamp. Fristen for at få dette gjort er mandag d. 19/9. 
Vær opmærksom på, at seneste spilledato for 1. runde er den 6/10. 
Vær samtidig opmærksom på, at der ikke må påsættes et kamptidspunkt tidligere end én uge 
efter det tidspunkt, hvor man skriver det ind i Håndoffice, hvilket skyldes 
omstændigheder omkring dommerpåsætning. 
 
 

https://haandbold.dk/puljer/Pulje/91932/kampprogramfull
https://haandbold.dk/puljer/Pulje/91935/kampprogramfull
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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. 
 

Mødet finder sted fredag d. 16/9, kl. 17.00 – 18.30 på kontoret i FHF 
- Stadionvej 50 – 5200 Odense V – indgang C 
 
 
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. 
 
Nogle foreningsrepræsentanter har allerede tilmeldt sig hertil via den ”doodle”, som blev 
oprettet til formålet. Men vi har selvfølgelig plads til mange flere til mødet. Skriv derfor en mail 
til ptm.fhf@dhf.dk, hvis I har interesse i at deltage – hvilket jeg selvfølgelig håber, at I har! 
 
 

Forlænget telefontid på mandag d. 19 

 
Da administrationen i FHF skal tilrettelægge både egne åbne rækker og dertilhørende puljer, 

samt rækker og dertilhørende puljer i fællesskab med JHF, på mandag i den kommende uge, 

så forventes det, at der er et stort behov for kommunikation med de fynske foreninger denne 

dag. Af den grund åbner vi ekstraordinært for telefonlinjerne til FHF hér, hvilket betyder, at I 

allerede kan ringe ind til kontoret fra kl. 08.15.   

 
 
 
 

Niveaustævner 

 
 
Kampprogrammet for Niveaustævne 2, som spilles i den kommende weekend, er klar på 
Håndboldinfo. 
 
Skulle der forekomme trækninger inden onsdag aften, så vil kampprogrammet for den 
respektive række så vidt muligt blive justeret til – men uden garanti for, at det kommer til at 
ske. 
 
I bedes derfor holde øje med kamprogrammet, da der netop er risiko for, at der kan 
forekomme små ændringer heri. Dog justeres kampprogrammet ikke længere efter torsdag kl. 
15. 
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Børnestævner 

 
 
U9 stævne 2 – Kampprogrammet er nu tilgængeligt i app’en og på hjemmesiden. Husk at der 
kan komme ændringer, helt op til dagen før, indenfor kontorets åbningstid. 
U11-13C – Programmet er nu tilgængeligt på app’en  
 
 

Sæsonens kurser 

 
 
Der er stadig åbent for tilmelding til alle de kommende kurser, via håndoffice. Alle BTU 
moduler bliver/er blevet udbudt henover denne halvsæson. 
 

Dato Aktivitet Sted 
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 
 
Hvis I som forening har lyst til at hjælpe med at afholde nogle af disse kurser – blandt andet 
sørge for medier, haltid og mødelokale, så må I meget gerne henvende jer til midl.fhf@dhf.dk. 
Vi kvitterer selvfølgelig med et par gratis pladser på kurset. 
 
 
 
 

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)  
 
 
 
 
 
 
 

mailto:midl.fhf@dhf.dk
https://www.haandbold.dk/forbund/fhf/turneringer-staevner/turnering-2022-2023/
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Reserveholdslisten til sæson 2022-2023 

 
 
Den nuværende reserveholdsliste til de lukkede seniorrækker (Serie 1 og Fynsserien) er 
tilgængelig, og kan ses via dette link:   

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

Gebyrer for den nye sæson 

 
Gebyrerne for den kommende sæson er nu opdaterede, foruden de fælles gebyrer som er i 
DHF, er taksterne for de Fynske gebyrer, holdtilmeldinger m.v. nu fastlagt. I vil her opleve, at 
en del gebyrer er reguleret og forhøjet i forhold til sidste sæson – hvilket primært skyldes, at vi 
nu er ved at finde det niveau gebyrerne skal være på efter flere år med Coronaudfordringer 
hvor FHF primært har taget merudgifter m.v. og dækket i driften. Det er forventningen at vi 
med de nye takster har ramt et niveau, så vi har et positivt regnskab når året og sæsonen er 
omme.  

I finder de nye takster 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 - vi har nemlig desværre oplevet situationer hvor dommere er kørt forgæves, da vi 
ikke vidste kampene var aflyst. 

 
 
 
Cirkulæret er afsluttet d. 14. september, kl. 15.06. 

https://www.haandbold.dk/forbund/fhf/turneringer-staevner/turnering-2022-2023/reserveholdslisten-til-saeson-22-23/
https://www.haandbold.dk/forbund/fhf/info-til-foreninger/takster-og-gebyrer/

