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Odense, den 21. september 2022  
 
 
 
 

TURNERINGSMEDDELELSE  
 
 
 

Elite Cup for Ungdom 2022/2023 

 

Der er nu åbnet for tilmelding til ”Elite Cup Ungdom”. 
Sidste frist for tilmelding hertil er onsdag den 28. september 
 
Selve invitationen kan ses her. 
 
https://www.haandbold.dk/forbund/jhf-og-kreds-1-2-4/turneringer-staevner/cup-
turneringer/elite-cup-ungdom/ 
 
Elite Cup’en er for fynske og jyske ungdomshold som i den kommende turnering deltager i 
enten Liga, 1. division eller 2. division. 
Tilmeldingen sker via Håndoffice. Vær opmærksom på, at rækken findes under JHF. 
 
VIGTIGT!: 
I næste uge udsendes invitationen til den ”Fynske Ungdomspokal”, som kun er gældende for 
Fynske ungdomshold – dog ikke hold U19 Liga og U17 1. division. 
 
Fynske U19 1. og 2. divisionshold samt U17 2. divisions hold som tilmelder sig Elite Cup’en og 
som måtte tabe 1. runde heri, så kan man stadig nå at tilmelde sig den Fynske 
Ungdomspokal. Skulle disse hold dog spille sig videre til 2. runde i Elite Cup’en, så er man 
bundet til denne turnering, og man kan derfor desværre ikke eftertilmeldes den Fynske 
Ungdomspokal. 
 
Skulle der være spørgsmål hertil, så bedes I rette henvendelse til Peter-Tommas: 
- ptm.fhf@dhf.dk 
- 66 13 43 11 
 
 
 

Ungdomspokalturnering 

 
FHF inviterer hermed alle fynske ungdomshold til denne sæsons Ungdomspokalturnering. 
- Dog undtaget hold fra vinterturnerings U19 Liga og U17 1. division. 
 
Invitationen hertil er vedhæftet dette ugecirkulær. 
 
Skulle der være spørgsmål i denne forbindelse, bedes I rette henvendelse til Peter-Tommas: 
- ptm.fhf@dhf.dk 
- 66 13 43 11 
 
 
 
 

https://www.haandbold.dk/forbund/jhf-og-kreds-1-2-4/turneringer-staevner/cup-turneringer/elite-cup-ungdom/
https://www.haandbold.dk/forbund/jhf-og-kreds-1-2-4/turneringer-staevner/cup-turneringer/elite-cup-ungdom/
mailto:ptm.fhf@dhf.dk
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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 
 
 
 
 

Børnestævner 

 
 
U9 – Tilmeldingen til U9 stævne d. 15/10 lukker til midnat – skriv til Michael på midl.fhf@dhf.dk 
hvis I har udfordringer. 
U11-13C – Der er vedlagt invitation til næste U11 og U13C stævne, d. 29/10 
 
 

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 
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. 
 
 

 

 
 

 

 

https://haandbold.dk/puljer/Pulje/91932/kampprogramfull
https://haandbold.dk/puljer/Pulje/91935/kampprogramfull
mailto:midl.fhf@dhf.dk
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Champions League Håndbold 

 
GOG tilbyder i samarbejde med Fynske Bank igen alle Fynske foreninger gratis billetter til 
Champions League kampe i Odense.  

Se mere her.  

 

 

HUSK at melde afbud til kampe 

 
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. Derudover skal vores dommerpåsætter, Christian Pedersen, også 
kontaktes herom, hvorefter han vil tage kontakten til de(n) pågældende dommer(e). 
 - vi har nemlig desværre oplevet situationer hvor dommere er kørt forgæves, da vi ikke vidste 
kampene var aflyst. 

 
 
 
Cirkulæret er afsluttet d. 28. september, kl. 15:10. 

https://www.haandbold.dk/forbund/fhf/info-til-foreninger/gratis-champions-league-haandbold-for-fynske-foreninger/

