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Odense, den 16. november 2022  
 
 
 
 

TURNERINGSMEDDELELSE  
 
 
 

Inspiration til træningsprogrammer for børn 

 
 
Er du træner for et U7, U8, U9 eller U11 hold, så er det nu muligt at tilmelde dig ugentlige 

træningsprogrammer som inspiration til den daglige træning.  

Dansk Håndbold Forbunds træningsprogrammer er bygget op over konceptet for "Rigtig, sjov 

håndbold". Det er en inspiration og skabelon til træning for årgangene U7-U8, U9 og U11.  

Træningerne er bygget op således, at der er skabt struktur, genkendelighed og progression 

over tid, og er skabt med fokus på børnenes udvikling.  

Der er til de fleste øvelser lagt videoer ind, så du kan lade sig visuelt inspirere, og der kan i 

øvelserne også differentieres, så der er muligheder for udvikling af både de øvede samt 

mindre øvede børn. 

Træningsprogrammerne sendes ud pr. mail én gang ugentligt til alle børnetrænere der har 

tilmeldt sig til programmerne for årgangene U7-U8, U9 eller U11. Du kan også sagtens 

tilmelde dig flere årgange ad gangen, hvis du vil lade dig inspirere flere steder.  

Du kan gå ind og tilmelde dig via dette link: Træningsprogrammer. 

Hvis du har spørgsmål, kommentarer eller idéer til træningsprogrammerne, er du velkommen 

til at kontakte projektleder, Jakob Fryd på jaf@dhf.dk. 

 
 
 

Ungdomspokalturnering 

 
Der er nu trukket lod til 1. runde af Ungdomspokalturneringen. Kampene kan ses under 
Håndboldinfo. 
 
I bedes kontakte jeres modstander for at finde et passende kamptidspunkt, hvilket skal skrives 
ind i Håndoffice inden fredag d. 4/11. 
 
- Sidste spilledato for 1. runde er d. 17/11-22. 
 
Husk at der spilles efter de særlige propositioner, som kan ses på invitationen til 
pokalturneringen og som ligeledes vedhæftes 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/foreninger-og-uddannelse/rigtig-sjov-haandbold/
https://www.haandbold.dk/foreninger-og-uddannelse/rigtig-sjov-haandbold/
https://www.haandbold.dk/foreninger-og-uddannelse/traening/traeningsprogrammer/
mailto:jaf@dhf.dk
mailto:ptm.fhf@dhf.dk
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Seriepokalturnering 

 
Der er blevet trukket lod til 1. runde af Seriepokalturneringen for både fynske herre- og 
kvindehold. 
Kampene kan ses hér: 
 
Herre: Rækker | Håndbold.dk (haandbold.dk) 
 
- Oversiddere:  
Assens HK 
 
Kvinder: Rækker | Håndbold.dk (haandbold.dk) 
 
- Oversiddere: 
Ingen 
 
Vigtigt!: 
Alle deltagende hold 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.  
Vær opmærksom på, at seneste spilledato for 1. runde er den 8/12. 
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. 
 
 
 
 

3. runde af Landspokalen 

 
Der er blevet trukket lod til 3. runde af Landspokalen for både fynske herre- og kvindehold. 
Kampene kan ses hér: 
 

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

Alle hold fra 1. division og Liga 

 
Kvinder: Rækker | Håndbold.dk (haandbold.dk) 
 
- Oversiddere:  
Næsby IF (2. Div.) og Faaborg ØH (2. div) samt alle hold fra 1. division og Liga 
 
 
Vigtigt!: 
Alle deltagende hold i 3. runde af Landspokalen 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.  
Vær opmærksom på, at seneste spilledato for 3. runde er torsdag den 8/12. 
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. 
 
Vær ydermere opmærksom på, jævnfør invitationen til Landspokalturneringen, at de løbende 
fynske tabere automatisk overgår til deltagelse i Fynske Cup. Dette sker til og med 
4 runde - såfremt holdet højst spiller i Fynsserien. 
 

https://haandbold.dk/raekker/raekke/53823
https://haandbold.dk/puljer/Pulje/93434/kampprogramfull
https://haandbold.dk/raekker/raekke/54050
https://haandbold.dk/raekker/raekke/54054
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Fynske Cup 

 
1. runde af Fynske Cup er ligeledes offentliggjort.  
 
De deltagende foreninger og deres kampe ser således ud:  
  
Herre:  
Ollerup/Skerninge - Bellinge IF.  
HF Langeland – Risøhøj.  
Højby S. & G. - OH 77 Odense. 
 
Kvinder:  
Korup IF - Haarby IF.  
BR 66 Langeskov - OH 77 Odense.  
 
I bedes kontakte jeres modstander og finde frem til et passende kamptidspunkt. 
Sidste spilledato for disse kampe er torsdag d. 24/11 

 
 

Elite Cup for Ungdom 2022/2023 

 

Der er nu trukket lod til 1. runde i Elite Cup for Ungdom 22/23, som kan ses via dette link: 
 

Elite Cup Ungdom | Håndbold.dk (haandbold.dk) 
 
Deltagende foreninger bedes kontakte deres modstander hurtigst muligt og sammen finde 
frem til et passende kamptidspunkt. 
 
Skulle der være spørgsmål hertil, så bedes I rette henvendelse til Jørn Rose fra JHF: 
- jr.jhf@dhf.dk 
- 50 75 70 15 
 
 
 

Ombrydning til 2. halvsæson  

Børne- og Ungdomsrækkerne: 

Senest på fredag (d. 18/11) kl. 15.00 er der påsat vejledende streger i alle puljer, der indikerer 
den forventede op og nedrykning mellem de enkelte rækker til 2. halvsæson. 

Husk, at alle børne og ungdomshold overflyttes automatisk fra 1. til 2. halvsæson jævnfør 
deres placering i den respektive pulje. Der er dog altid mulighed for at trække holdet ud af 
rækken. En trækning skal dog som altid meddeles FHF via mail 

Husk, at der selvfølgelig også vil være mulighed for at tilmelde NYE hold til 2. halvsæson. 
Dette gøres ved at sende en tilmeldingsanmodning ind til FHF via mail, hvori man noterer 
hvilken række holdet ønskes tilmeldt i, samt en kort begrundelse for dette ønske. Derudover 
vil der ligeledes kunne fremsendes ønsker om omplacering af et hold fra en række til en 
anden, dette kræver dog også en kort begrundelse. 
Disse anmodninger vil blive behandlet af turneringsudvalget efterfølgende. 
Anmodningerne skal fremsendes senest mandag den 5. december. 
- Det skal dog påpeges, at der ikke er garanti for, at jeres ønsker herom 

https://www.haandbold.dk/forbund/jhf-og-kreds-1-2-4/turneringer-staevner/cup-turneringer/elite-cup-ungdom/
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imødekommes. 
 

Seniorrækker - Serie 2, 3 & 4: 

Ud over de af propositionerne forskrevne oprykninger fra Serie 2 til Serie 1, og nedrykning  
fra Serie 1 til Serie 2, skal alle øvrige hold der ønsker at spille i Serie 2, 3 & 4 samt Oldies i 2. 
halvsæson gentilmeldes. INGEN hold fra Serie 2,3 og 4 overflyttes automatisk, medmindre 
man er oprykker fra Serie 2 til Serie 1. Tilmeldingsfrist er søndag den 11. december. 

Al tilmelding af hold foregår via klubbens Håndoffice.  

HUSK: ALLE seniorhold i Serie 2,3 og 4 skal gentilmeldes, man at alle børne- og 
ungdomshold overføres automatisk.  

Sidste spilledag for 1. halvsæson er søndag den 12. december. 1. spilledag i 2. halvsæson er 
søndag den 9. januar. 

Bemærk, at terminen for kampredigeringen er ændret. Kampredigeringen til 2. halvsæson 
foregår i dagene 16. – 21. december. (og efterfølgende vil der være en periode med mulighed 
for at aftale kampflytninger og sammentrækninger efterfølgende) 

 

Oprykning til U-15 2. division B 

 
Fra vores lokale U-15 A-rækker, både for drenge og piger, er det kun puljevinderne, som 
rykker op i 2. division B efter ombrydningen. 
 
Husk, at 2. division B er en fællesrække med JHF, og at man derfor med garanti får 
modstandere fra Jylland, hvis man bliver placeret heri. Der bliver dog selvfølgelig taget højde 
for de geografiske placeringer af de enkelte deltagende foreninger, hvilket betyder, at man kun 
har relativt kort kørselsafstand til de respektive modstanderhold.  
 
 

AA-rækker for U-11 & U-13 

 
Fynske U-11 & U-13 hold, som har spillet i en A-række i 1. halvsæson, har mulighed for at frit 
tilmelde sig i en AA-rækken i 2. halvsæson. 
 
AA-rækken for disse to årgange skal ses som et tilbud til de foreninger, som har lysten og 
overskuddet til at tilbyde sine hold i de respektive årgange, en turnering hvor de bedste hold 
på tværs af Fyn og Jylland mødes. 
 
Det er vigtigt at påpege, at AA-rækkerne ikke skal ses som et eliteprojekt, men blot som et 
tilbud for de hold, som har nogle ”håndboldmæssige kompetencer”, der relativt er en del 
større, end de hold de møder i den lokale A-række – hvilket betyder, at de vil få nogle flere 
jævnbyrdige kampe. 
 
Husk, at det er en præmis for at kunne tilmelde sig i AA-rækken, at man i 1. halvsæson har 
spillet i den lokale A-række. 
 
Tilmeldingsmuligheden til AA-rækken åbner d. 28/11 og lukker d. 11/12. 
- Det bliver JHF, som administrerer rækken, og det er derfor under deres forbund i Håndoffice, 
at man kan tilmelde et hold.  

 
Puljesammensætningen i AA-rækkerne afhænger af antallet af tilmeldte hold, men 
hvor der i stort omfang tages højde for de geografiske forhold. 
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Børnestævner 

 
 
U5-8 – Sidste mulighed for tilmelding hertil er i aften kl. 23.59 – tilmelding til stævne 4 åbner i 
morgen. 
U9 – Tilmeldingen til årets julestævne med nissehuer lukker onsdag d. 23. kl. 23.59. 
U11-13C – Deadline d. 16. november kl. 23.59 
 
Vi har desuden åbnet for muligheden for at tilmelde sig i en D-række. Her er tanken at man 
melder sig til, hvis man har et hold bestående udelukkende af nybegyndere (helt nye), måske 
med en enkelt der ikke er helt ny til håndbold. Husk det nu, kampe mod nogle i samme niveau, 
giver de sjoveste kampe. 
 
Ligeledes skal jeg gøre opmærksom på at man kan finde informationer omkring både bolde og 
brugen af piger til mixhold, på vores hjemmeside. 
 
Skriv til Michael på midl.fhf@dhf.dk hvis I har spørgsmål eller udfordringer. 
 
 

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 
November 2022     

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. 

 

 

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) 

mailto:midl.fhf@dhf.dk
mailto:midl.fhf@dhf.dk
https://www.haandbold.dk/forbund/fhf/info-til-foreninger/gratis-champions-league-haandbold-for-fynske-foreninger/
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pågældende dommer(e). 
 
Christian kan kontaktes via: 20 15 46 55 
 
 - Vi oplever nemlig desværre fortsat situationer hvor dommere er kørt forgæves, da vi ikke 
vidste, at kampene var aflyst. 

 

 

Kampflytninger 

 
Ønsker I at flytte en kamp, så skal dette ske i overensstemmelse med modstanderen. Når I 
har fundet frem til et nyt spilletidspunkt, så skal dette noteres i Håndoffice via følgende 
formular: 

haandoffice-kampflytninger.pdf (dhf.dk) 
 
 
Cirkulæret er afsluttet d. 16. november, kl. 15.12. 
 

https://www.dhf.dk/media/6205/haandoffice-kampflytninger.pdf

